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الشـــبكة الســـورية لحقوق اإلنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
غيـــر حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 
لحقـــــــوق اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ

في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضـــــد المــــرأة: التقريــــر 
السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

ــن ــذ آذار 2011، بينهـــــــ ــا مــنـــ ــي سوريـــــ ــى فـــــ ــل 28761 أنثــــــــــ  مقتـــــ
94 بسبــــــــب التــــعـــــذيـــــــــب، 11141 أنثــــــــــى ال تزلــــــن قيد االعتقال/
االحتجــاز، و11526 حادثــة عنــف جنســــــــي استهــــــدفــــــت اإلنــاث
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أواًل: التقريــر الســنوي الحــادي عشــر، االنتهــاكات ضــد النســاء مســتمرة 
فــي ســوريا، واالعتقــاالت والتشــريد القســري فــي مقدمــة االنتهــاكات 

خــالل عــام 2022:

بصمتهــا  لهــا  وكانــت  آذار/2011  فــي  الديمقراطيــة  نحــو  الشــعبي  الحــراك  مراحــل  جميــع  فــي  المــرأة  ســاهمت 
الحاضــرة فــي العديــد مــن المفاصــل المركزيــة، ومــا زال أثرهــا حاضــرًا فــي العديــد مــن النشــاطات الحقوقيــة واإلغاثيــة 
واإلعالميــة، وقــد تعرضــت الكثيــر مــن النســاء النتهــاكات علــى خلفيــة مشــاركتها الفاعلــة، أو بســبب مشــاركة زوجهــا 

أو أحــد أفــراد أســرتها، وفــي بعــض األحيــان كان وقــع االنتهــاك عليهــا مضاعفــًا.

ومــع دخــول أطــراف عــدة فــي النــزاع الســوري، تعــددت أنمــاط االنتهــاكات التــي مورســت بحــق المــرأة الســورية، وإلن 
كانــت عمليــة توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا مــن أعقــد المهــام نظــرًا للصعوبــات الهائلــة التــي تواجهنــا، فهــي فــي حــق 
النســاء أشــد صعوبــة، نظــرًا الرتباطهــا بأبعــاد اجتماعيــة وجنســانية وأمنيــة خاصــة بهــن، ومنــذ تأســيس الشــبكة 
ــكاد يمضــي يــوم دون تســجيل انتهــاكات فادحــة بحــق  ــة َعقــد وحتــى اليــوم ال ي الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ قراب
النســاء فــي ســوريا، ومورســت تلــك االنتهــاكات ضدهــن دون أيــة خصوصيــة أو مراعــاة، بــل إن البعــض منهــا يحمــل 

صبغــة تمييــز ضــدَّ المــرأة.

 مــن أشــكال حمايــة حقــوق المــرأة والتركيــز علــى محوريــة دورها في النضــال الديمقراطي، عملنا في الشــبكة 
ٍ

وكشــكل
الســورية لحقــوق اإلنســان علــى توثيــق االنتهــاكات التــي وقعــت عليهــا علــى نحــو خــاص، حيــث نقــوم باإلشــارة إليهــن 
فــي التقاريــر والبيانــات واألخبــار الصــادرة، كمــا نصــدر تقاريــر وأخبــار خاصــة بهــن، وتوجــد قاعــدة بيانــات جزئيــة خاصــة 
ــا مــن  ــن مــا تمكنَّ باالنتهــاكات التــي وقعــت بحقهــن مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، وتتضمَّ
توثيقــه وهــو بــدون شــك الحــدُّ األدنــى، كمــا نصــدر فــي كل عــام تقريريــن أساســيين فــي اليــوم العالمــي للمــرأة، وفــي 
اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، ففــي هــذا اليــوم مــن كل عــام نصــدر تقريرنــا الســنوي الــذي يتضمــن 
أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت بحــق اإلنــاث فــي ســوريا خــالل عــام مضــى )منــذ اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد 
المــرأة فــي العــام الســابق حتــى هــذا العــام(، وهــذا يشــمل تحديثــًا لقاعــدة بياناتنــا عــن االنتهــاكات الواقعــة بحــق 
المــرأة، وبنــاًء علــى هــذه البيانــات التــي تــم العمــل عليهــا علــى مــدى عــام كامــل، نقــوم بتحديــث االحصائيــات الكليــة التــي 
تمكنــا مــن توثيقهــا منــذ آذار/2011 حتــى اآلن، كمــا أنَّ هــدف التقريــر األساســي هــو إثبــات أن العديــد مــن االنتهــاكات 

الفظيعــة مــا زالــت مســتمرًة علــى مــدى أحــد عشــر عامــًا.

نظــرًا الســتمرار العديــد مــن أنمــاط االنتهــاكات بحــق المــرأة، علــى خلفيــة النــزاع المســلح، أو التمييــز ضدهــا، أو مــن 
قبــل القــوى المســيطرة، وعــدم معالجــة الســابق منهــا، كان مــن الضــروري أن يعــرض التقريــر مخططــات تراكميــة 
ــة التدهــور مســتمرة، وإن كانــت حصيلــة بعــض االنتهــاكات أقــل مــن األعــوام  علــى مــدى ســنوات، كــي نثبــت أن حال
الماضيــة، لكــن الحصيلــة اإلجماليــة التراكميــة هــي فــي ارتفــاع مســتمر، ألنــه علــى ســبيل المثــال، لــم يتــم إطــالق ســراح 
المعتقــالت أو المختفيــات قســريًا، بــل وثقنــا وقــوع حــاالت إضافيــة، وهــذا يقــاس بشــكل أو بآخــر علــى مختلــف أنمــاط 

االنتهــاكات األخــرى.

كمــا أظهــرت بياناتنــا المســجلة أن أبــرز مــا تعرضــت لــه اإلنــاث فــي ســوريا منــذ إصدارنــا للتقريــر الســنوي العاشــر فــي 
اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي العــام الفائــت وحتــى التقريــر الحــادي عشــر الحالــي خــالل عــام 2022 

كانــا عمليــات االعتقال/االحتجــاز والنــزوح.

https://snhr.org/arabic/2022/03/08/14932/
https://snhr.org/arabic/2021/11/25/14475/
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فعلى صعيد االعتقال/االحتجاز الحظنا اســتخدامه كأســلوب من أســاليب االبتزاز واالســتغالل لهن ولمجتمعاتهن، 
فقــد ســجلنا اعتقال/احتجــاز مــا ال يقــل عــن 513 أنثــى غالبيتهــم العظمــى لــدى قــوات النظــام الســوري التــي ســعت 
فــي الكثيــر مــن األحيــان إلــى اعتقــال اإلنــاث لترهيــب أســرهن وإخضــاع المناطــق التــي أقيمــت فيهــا عمليــات تســوية 
 عــدة، وأخيــرًا علــى خلفيــة 

ٍ
ومصالحــة أو علــى خلفيــة االتصــاالت والتنقــل بيــن مناطــق الســيطرة الخاضعــة ألطــراف

قانــون الجرائــم المعلوماتيــة.

أمــا علــى صعيــد حــوادث التشــريد القســري، فذلــك يعــود إلــى تدهــور األوضــاع األمنيــة فــي مختلــف المناطــق جــراء 
عمليــات القصــف واالشــتباكات بيــن أطــراف النــزاع، أو بســبب عمليــات االقتتــال الداخلــي، التــي وقعــت خــالل الفتــرة 
التــي يشــملها التقريــر، ويعانــي النازحــون بشــكل عــام مــن أوضــاع معيشــية صعبــة للغايــة، لكــن وبســبب طبيعــة 
 خــاص عندمــا تصبــح المــرأة النازحــة هــي المعيلــة ألســرتها، 

ٍ
اإلنــاث الجنســانية فإنهــن يتأثــرن بشــكل أكبــر، وبشــكل

ــى  ــف أنث ــى تعــرض مــا ال يقــل عــن 74 أل ــرات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إل جــراء فقــد زوجهــا، وتشــير تقدي
ــر مــن مــرة، وقــد  ــزوح أكث ــع عــام 2022، معظمهــن تعرضــن للن ــذ مطل ــزوح فــي مختلــف المناطــق الســورية من للن

تركــزت عمليــات النــزوح فــي محافظــات حلــب وإدلــب ودرعــا.

وقــد أدى قيــام قــوات النظــام الســوري بعمليــات قصــف متكــررة باألســلحة الرشاشــة وقذائــف الهــاون والمدفعيــة 
للمناطــق الســكنية القريبــة مــن خطــوط االشــتباك فــي شــمال غــرب ســوريا، أدى الــى عمليــات تشــريد قســري 
متكــررة، وتســببت عمليــات االســتهداف التــي قــام بهــا حلــف النظــام الســوري والقــوات الروســية بالطائــرات الحربيــة 
للمخيمــات أو المناطــق القريبــة منهــا فــي أريــاف محافظــة إدلــب الــى عمليــات نــزوح متعــدد للنازحيــن فــي المخيمــات، 
ودفعــت عمليــات االســتهداف المتكــرر بالقذائــف الصاروخيــة التــي اســتهدفت بهــا قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة 
مخيــم كويــت الرحمــة فــي منطقــة عفريــن إلــى حالــة مشــابهة. إضافــًة إلــى ذلــك، فقــد شــكلت التوتــرات العســكرية 
ــة مــن  ــل المعارضــة المســلحة/قوات الجيــش الوطنــي والقــوات التركي المســتمرة فــي محافظــة حلــب بيــن فصائ
جهــة، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة )عمادهــا الرئيســي وحــدات حمايــة الشــعب التابعــة لحــزب االتحــاد الديمقراطــي(، 
محــركًا كبيــرًا وراء تشــريد واســع للســكان، فقــد تســببت فــي عمليــات نــزوح جماعــي فــي مــدن منبــج وعيــن العــرب 
وتــل رفعــت فــي ريــف محافظــة حلــب. وقــد شــكلت سياســة التوســع لــدى هيئــة تحريــر الشــام فــي الســيطرة علــى 
عــدة مناطــق خاضعــة لســيطرت فصائــل المعارضــة المســلحة/قوات الجيــش الوطنــي فــي ريــف محافظــة حلــب 
ومــا نتــج عنهــا مــن عمليــات عســكرية دافعــًا إضافيــًا للتشــريد القســري للنســاء فــي مناطــق ريــف محافظــة حلــب 

الشــمالي والشــرقي.

 خــاص، فهنــاك مــا يزيــد علــى 560 
ٍ
لقــد خــص القانــون الدولــي اإلنســاني قــدرًا كبيــرًا مــن الحمايــة للنســاء علــى نحــو

مــادة فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 وبروتوكوليهــا اإلضافييــن لعــام 1977 تنــصُّ علــى حمايــة النســاء والرجــال 
بصفتهــم مدنييــن، أو كمحاربيــن بوضــع قيــود علــى وســائل وأســاليب الحــرب المســموح بهــا، أو أيضــًا كمحاربيــن 
وقعــوا فــي أيــدي األعــداء )ســواء أســرى، أو مرضــى، أو جرحــى(. ومــن بيــن هــذه المــواد البالــغ عددهــا 560 مــادة 

 خــاص بالنســاء1 .
ٍ
ــى نحــو ــى 40 مــادة تتعلــق عل ــد عل )وكلهــا تحمــي النســاء( مــا يزي

1  اللجنة الدولية للصليب األحمر، النساء والحرب – تحديث مشروع اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n5h9b.htm
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ــة النســاء  ــة قانــون عرفــي ملــزم لجميــع الــدول، علــى حماي وتؤكــد المــادة 3 المشــتركة والتــي أصبــح محتواهــا بمثاب
مــن االعتــداء علــى الحيــاة والســالمة البدنيــة، وبخاصــًة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة القاســية، 
والتعذيــب، واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، وعلــى األخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة، فــي عــام 1993 
تبّنــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إعــالن القضــاء علــى العنــف ضــّد المــرأة )قــرار رقــم 48/104 الصــادر فــي 
20/ كانــون األول/ 1993(، والــذي نّبــه إلــى )أن النســاء علــى وجــه الخصــوص يكــن فــي حــاالت النــزاع المســلح عرضــًة 
للعنــف(، وقــد اكتســبت الحقــوق الممنوحــة للنســاء فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة وضــع القانــون 
ــر القاعــدة 134 مــن دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر للقانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي بأنــه  العرفــي. حيــث ُتذكِّ

“تلبــى االحتياجــات الخاصــة بالنســاء المتأثــرات بنــزاع مســلح فــي الحمايــة والصحــة والمســاعدة”.

وقــد صادقــت ســوريا علــى اتفاقيــة ســيداو فــي عــام 2003 2، وهــي مصادقــة علــى العهديــن الدولييــن3 ، واتفاقيــات 
ــزداد  جنيــف4 ، لكــن المشــكلة هــي أن أطــراف النــزاع ال يحترمــون وال يطبقــون هــذه المــواد وكأنهــا غيــر موجــودة، وت
القضيــة تعقيــدًا عندمــا تكــون الســلطة الحاكمــة للدولــة )النظــام الســوري( هــي أول وأكثــر جهــة مارســت االنتهــاكات 
حتــى بلــغ بعضهــا مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية5 ، حيــث يفتــرض بالســلطة الحاكمــة للدولــة أن تحمــي رعاياهــا ال 

أن تكــون هــي مــن يقتلهــم ويعذبهــم وُيشــردهم.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

نحــاول أن نذكــر بمــدى فداحــة االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا المــرأة فــي ســوريا، ونؤكــد 
أنــه لــم يتــم التصــدي لهــا وال معالجــة اآلثــار الناجمــة عنهــا، علــى الرغــم مــن أن حقوقهــا 
األساســية مــا زالــت منتهكــة مــن قبــل كافــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، 
وبشــكل خــاص النظــام الســوري الــذي يخفــي قســريًا آالف النســاء ويعرضهــن ألســوأ 
أشــكال التعذيــب، ويجــب إيجــاد حــل جــذري لإلفــراج عــن النســاء المعتقــات تعســفيًا فــي 

أقــرب وقــت ممكــن.

ثانيــًا: حصيلــة أبــرز االنتهــاكات ضــدَّ اإلناث حســب قاعدة بيانات الشــبكة 
الســورية لحقوق اإلنسان:

ســجلنا اســتهداف اإلنــاث فــي ســوريا بأصنــاف متعــددة مــن االنتهــاكات اتســمت جميعهــا بطابــع العنــف والتكــرار 
ــى الســورية والمجتمــع بحســب كل  ــى األنث ــة والمســتقبلية عل ــت فــي شــدتها وانتشــارها وتداعياتهــا الحالي وتفاوت
ــز فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بصفــة رئيســة علــى فئــات مــن االنتهــاكات الجســيمة والمهــددة  نــوع، ونركِّ
للحيــاة التــي حددهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، والتــي نعمــل علــى توثيقهــا وفــق منهجيتنــا، وُيعتبــر قتــل 
اإلنــاث فــي مقدمــة هــذه االنتهــاكات وأشــدها وطــأًة فــي ســوريا الرتفــاع نســبة الضحايــا مــن اإلنــاث، ويأتــي ثانيــًا 
بعــَد القتــل االعتقــال/ االحتجــاز الــذي يتحــول فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت إلــى اختفــاء قســري، ثــم التعذيــب 
والعنــف الجنســي، كمــا نركــز علــى عمليــات تجنيــد اإلنــاث القاصــرات، واالعتــداءات علــى اإلنــاث والتضييــق عليهــن مــن 

قبــل أطــراف النــزاع.

2  األمم المتحدة، قائمة الدول المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

3 األمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

4 اللجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكوالتها اإلضافية

5 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، المادة 7

https://indicators.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
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القتل خارج نطاق القانون ضد اإلناث:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 28761 أنثــى علــى يــد 
ــى  ــذ آذار/ 2011 حت ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا من أطــراف الن

25/ تشــرين الثانــي/ 2022 يتوزعــَن علــى النحــو التالــي:

- قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(6 : 22008 
أنثــى توزعــَن إلــى 11955 أنثــى بالغــة و10053 أنثــى طفلــة. 

- القوات الروسية: 1602 توزعَن إلى 977 أنثى بالغة، و625 أنثى طفلة. 
- تنظيــم داعــش )يطلــق علــى نفســه اســم الدولــة اإلســامية(: 981 أنثــى توزعــَن إلــى 587 أنثــى بالغــة، و394 أنثــى 

طفلــة.
- هيئة تحرير الشام7 : 85 أنثى توزعَن إلى 79 أنثى بالغة، و6 أنثى طفلة.

- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني8: 1323 توزعَن إلى 885 أنثى بالغة، و438 أنثى طفلة. 
- قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة )حــزب االتحــاد الديمقراطــي(: 269 توزعــَن إلــى 168 أنثــى بالغــة، 

و101 أنثــى طفلــة. 
- قوات التحالف الدولي: 961 توزعَن إلى 658 أنثى بالغة، و303 أنثى طفلة. 

- جهات أخرى: 1532 توزعَن إلى 976 أنثى بالغة، و556 أنثى طفلة. 

ــة 78 %  ــا مــن اإلنــاث أن النظــام الســوري هــو المســؤول عــن قراب يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة الضحاي
مــن حــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون مقارنــًة ببقيــة أطــراف النــزاع، أزيــد مــن %45 منهــا اســتهدفت اإلنــاث 
الطفــات والقاصــرات. وهــذا يــدل علــى تعمــد النظــام الســوري اســتهداف اإلنــاث على نحو مخطــط ومدروس.

6 النظام الحاكم بدقة، وليس لهم أي قرار أو دور فاعل، حيث يقتصر دور الحكومة على التبعية والخدمية فقط، فيما كافة الصالحيات الرئيسة متمركزة بيد رئيس الجمهورية واألجهزة األمنية، فالحكم 

في سوريا هو فردي/عائلي وال توجد هيلكية تطبيقية، وإنما هيكلية واجهة فارغة، فوزير الداخلية يتلقى األوامر من األفرع األمنية التي من المفترض أنها تتبع له، وال يستطيع وزير العدل أن يستدعي 
عنصر أمن مدني الرتبة وليس رئيس فرع أمني، األفرع األمنية مع الرئيس هي النظام الذي يحكم سوريا.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري.
7 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية

8 جميع فصائل المعارضة المسلحة: جميع الفصائل التي نشأت منذ عام 2011 في أحياء ومناطق متعددة في سوريا، الكثير منها لم يعد موجودًا، كما أن الكثير منها لم يتبع لقيادة مركزية، مع نهاية 

عام 2017 تأسس الجيش الوطني وتجتمع تحته فصائل المعارضة المسلحة التي بقيت موجودة حتى تأسيسه.

https://drive.google.com/file/d/1-ySMExh9UMCLSYVCfm2G5NfAtUzXEK1t/view
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وقــد توزعــت حصيلــة الضحايــا مــن اإلنــاث علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، حســب األعــوام 
علــى النحــو التالــي:

لــدى تحليــل الرســوم البيانيــة أعــاه يتَّضــح لدينــا أن عــام 2013 كان األســوأ من حيث اســتهداف اإلنــاث بعمليات 
القتــل، وكانــت قرابــة 93 % مــن الضحايــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري. تــاه عــام 2012 ثــم 2014 ثــم 2015، 
وكان النظــام الســوري أيضــًا المســؤول عــن أزيــد مــن نصــف حــاالت القتــل التــي ســجلناها بحــق اإلنــاث طيلــة 

هــذه األعــوام.

https://drive.google.com/file/d/1eRmj6-4PKWL3Lzo_fhn3MHuK7ih8Pwwe/view
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توزعــت حصيلــة الضحايــا مــن اإلنــاث علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة حســب المحافظــات الســورية علــى 
النحــو التالــي:

تُظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى للضحايــا اإلنــاث كانــت فــي محافظــة حلــب تليهــا إدلــب ثــم ريــف 

دمشــق.

https://drive.google.com/file/d/1qXtLulzTYJQtjZgnoXSxtpscNud2HRCA/view
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السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

االعتقال التعسفي واالختفاء القسري ضد اإلناث:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 11141 أنثــى ال تزلــن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى 

يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022 يتوزعــَن علــى النحــو التالــي: 

- قوات النظام السوري: 8935 يتوزعَن إلى 8467 أنثى بالغة، و468 أنثى طفلة. 
- تنظيم داعش: 276 يتوزعَن إلى 255 أنثى بالغة، و21 أنثى طفلة.

- هيئة تحرير الشام: 48 يتوزعن إلى 44 أنثى بالغة، و4 أنثى طفلة 
- فصائل في المعارضة المسلحة: 961 يتوزعَن إلى 869 أنثى بالغة، و92 أنثى طفلة. 

- قوات سوريا الديمقراطية: 921 يتوزعَن إلى 523 أنثى بالغة، و398 أنثى طفلة. 

يظهــر المخطــط البيانــي لحصيلــة المعتقليــن أو المختفيــن قســريًا مــن اإلنــاث أن النظــام الســوري 
هــو المســؤول عمــا ال يقــل عــن 80 % مــن حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري مقارنــًة ببقيــة أطــراف 
النــزاع. وهــذا يــدل علــى تعمــد النظــام الســوري ماحقــة واعتقــال/ احتجــاز وإخفــاء اإلنــاث بدوافــع 

متعــددة، علــى نحــو مخطــط ومــدروس.

https://drive.google.com/file/d/1L3_qaNiv6zaHNNSDX-0uXnbqYvRv8d9y/view


في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: التقرير 9

السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

وقــد توزعــت حصيلــة المعتقليــن/ المحتجزيــن أو المختفيــن قســريًا مــن اإلنــاث علــى يــد أطــراف النــزاع 
والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، حســب األعــوام علــى  النحــو التالــي:

لــدى تحليــل الرســوم البيانيــة أعــاه يتَّضــح لدينــا أن عــام 2015 كان األســوأ مــن حيــث اســتهداف اإلنــاث 
بعمليــات االعتقــال -78% مــن عمليــات االعتقــال التــي ســجلناها علــى يــد قــوات النظــام الســوري-، 
تــاه عــام 2014 ثــم 2013 ثــم 2012، وكان النظــام الســوري أيضــًا المســؤول عــن أزيــد مــن نصــف حــاالت 

االعتقــال التــي ســجلناها بحــق اإلنــاث طيلــة هــذه األعــوام.

https://drive.google.com/file/d/1a9zw1unI-wuwAjGFiK1K5RW3GGzZMlZ6/view
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السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

توزعــت حصيلــة المعتقليــن/ المحتجزيــن أو المختفيــن قســريًا مــن اإلنــاث علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
المســيطرة حســب المحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:

ــت  ــى لحــاالت االعتقــال التعســفي/ االحتجــاز التــي طال ــة األعل تُظهــر الخريطــة  الســابقة أنَّ الحصيل
اإلنــاث كانــت فــي محافظــة حلــب تليهــا دمشــق ثــم حمــص ثــم ريــف دمشــق.

https://drive.google.com/file/d/1O3tuvwTP-i2jynxmHWy3NP0Y0xZAIc1_/view
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السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

الضحايا من اإلناث بسبب التعذيب:
مقتــل 94 ســيدة )أنثــى بالغــة( بســبب التعذيــب علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا 

ــي:  ــي/ 2022 يتوزعــَن علــى النحــو التال ــى 25/ تشــرين الثان ــذ آذار/ 2011 حت من

- قوات النظام السوري: 75 
- تنظيم داعش: 14 

- قوات سوريا الديمقراطية: 2 
- فصائل في المعارضة المسلحة: 2

- جهات أخرى: 1 

هــو  الســوري  النظــام  أن  التعذيــب  بســبب  اإلنــاث  الضحايــا  لحصيلــة  البيانــي  المخطــط  يظهــر 
النــزاع.                                                                         أطــراف  ببقيــة  مقارنــًة  التعذيــب  بســبب  القتــل  حــاالت  مــن   %  80 قرابــة  عــن  المســؤول 

https://drive.google.com/file/d/1U1xaoQSNlrFtXhv0bzGMPtKEWeDn4028/view
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السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

ــزاع والقــوى  ــد أطــراف الن ــاث علــى ي ــوا بســبب التعذيــب مــن اإلن ــن قتل ــا الذي ــة الضحاي وقــد توزعــت حصيل
التالــي: النحــو  المســيطرة فــي ســوريا، حســب األعــوام علــى 

لــدى تحليــل الرســم البيانــي أعــاه يتَّضــح لدينــا أن عــام 2015 كان األســوأ مــن حيــث حصيلــة الضحايــا 
مــن اإلنــاث بســبب التعذيــب، وكانــت جميــع الحــاالت التــي ســجلت فيــه علــى يد قــوات النظام الســوري 
-23 %- وتنظيــم داعــش، تــاه عــام 2012 ثــم 2014، وكان النظــام الســوري أيضــًا المســؤول الوحيــد عــن 

كل -باســتثناء واحــدة- حــاالت الوفيــات بســبب التعذيــب مــن اإلنــاث طيلــة هذيــن العاميــن.

https://drive.google.com/file/d/1R6Yp3QuV6dw5ptiVCA2Ixg4n8KDttZ2d/view
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السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

والقــوى  النــزاع  أطــراف  يــد  علــى  اإلنــاث  مــن  التعذيــب  بســبب  قتلــوا  الذيــن  الضحايــا  حصيلــة  توزعــت 
التالــي: النحــو  علــى  الســورية  المحافظــات  حســب  المســيطرة 

تظهــر الخريطــة الســابقة أنَّ الحصيلــة األعلــى لحــاالت الضحايــا بســبب التعذيــب مــن اإلنــاث كانــت 
فــي دمشــق ثــم ريــف دمشــق تلتهــا حمــص ثــم ديــر الــزور.

https://drive.google.com/file/d/1NAIQ4mtwIBcEbq7IHj42hveiRk-WVZO7/view
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السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

العنف الجنسي ضد اإلناث:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022 ارتــكاب أطــراف 
النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا مــا ال يقــل عــن 11526 حادثــة عنــف جنســي اســتهدفت اإلنــاث بمــن 

عــت حســب الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي: فيهــن فتيــات دون ســن الـــ 18 عامــًا، توزَّ

 طفالت. 
ٍ

 بالغات، و443 بحق إناث
ٍ

• قوات النظام السوري: 8014 توزعت إلى 7571 بحق إناث
 طفالت.

ٍ
 بالغات، و1036 بحق إناث

ٍ
• تنظيم داعش: 3487 توزعت إلى 2451 بحق إناث

• فصائل في المعارضة المسلحة: 12 
• قوات سوريا الديمقراطية: 13 

يظهــر الرســم البيانــي الســابق أن النظــام الســوري مســؤول عــن قرابــة %70 مــن حــاالت العنــف 
الجنســي المســجلة لدينــا، يليــه تنظيــم داعــش، وقــد مــارس الطرفــان العنــف الجنســي كســاح حــرب 

اســتراتيجي وأداة تعذيــب وانتقــام ضــد المجتمــع الســوري.

https://drive.google.com/file/d/1bvPJRIWlE9SNnKus5CXLjFIHoCglOY50/view
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السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

ثالثــًا: مقارنــة بيــن أبــرز أنمــاط االنتهــاكات ضــد اإلنــاث فــي ســوريا منــذ 
آذار 2011 حتــى اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المرأة في تشــرين 
الثانــي/ 2021، وحتــى اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي 

تشــرين الثانــي/ 2022:  

مقارنــة بيــن حصيلــة الضحايــا اإلنــاث، الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ 
آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021، وحتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022:  

مقارنــة بيــن حصيلــة الضحايــا اإلنــاث، الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب علــى يــد أطراف النــزاع والقوى المســيطرة 
فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021، وحتــى 25/ تشــرين الثاني/ 2022:  

https://drive.google.com/file/d/1mHFESLv5aSsIV6EwhYJnSeMaJe6UlJFb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Ip00v_iSkZAyznE6jgtqo2sUxn3MqDpG/view?usp=share_link
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السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

مقارنــة بيــن حصيلــة اإلنــاث، الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى 
المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021، وحتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022:  

مقارنــة بيــن حصيلــة ضحايــا العنــف الجنســي ضــد اإلنــاث، التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة 
فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2021، وحتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022:  

https://drive.google.com/file/d/1zNHjqC8uKm-g5VRQ__P5IBqMM1a8lmde/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BvZZ_lYzsE2uf-e8mfwq7fK_H3ZjUPEL/view?usp=share_link
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السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

رابعــًا: أنمــاط أبــرز االنتهــاكات بحــقِّ اإلنــاث مــن قبــل الجهــات الرئيســة 
ــزاع الســوري: الفاعلــة فــي النِّ

ألف: النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(:
1- القتل خارج نطاق القانون:

ــز تلــك األشــكال  مارســت قــوات النظــام الســوري عمليــات القتــل ضــد الشــعب الســوري بأشــكال متعــددة، وميَّ
 عشــوائية، واســتخدام أســلحة وذخائــر 

ٍ
عــدم مراعــاة مبــدأي التمييــز والتناســب فــي الهجمــات، وتعُمــد شــنِّ هجمــات

ــات القتــل التــي مارســتها قــوات  ــا لعملي ــد مــن النســاء ضحاي ــة، وقــد ســقطت العدي محرمــة وعشــوائية وفوضوي
 عــام ال يمكــن فيــه أصــاًل انفصــال اإلنــاث )ســيدات وأطفــال( 

ٍ
النظــام الســوري، وذلــك ألنهــا مارســتها أساســًا فــي جــو

عــن موقــع الهجــوم. ومــن أبــرز أشــكال عمليــات القتــل التــي ســجلناها علــى يــد قــوات النظــام الســوري وكانــت النســاء 
مــن بيــن ضحاياهــا: 

- في أثناء االشتباكات ضمن المدن والمناطق المأهولة.
- إثر إطالق الرصاص العشوائي على التظاهرات وفي الشوارع.

- نتيجــة هجمــات متعمــدة وعشــوائية شــنها النظــام الســوري لبــثِّ الرعــب وإجبــار المجتمــع علــى التراجــع عــن 
مناهضتــه. 

- خالل عمليات الدهم والمالحقة للنشطاء والمعارضين
- إثــر اســتهداف المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري بشــتى طــرق القصــف العشــوائي والموجــه عبــر 
الجــو والبــر وبمختلــف أنــواع األســلحة مــن القذائــف والصواريــخ والقنابــل العنقوديــة، والغــازات الســامة، والبراميــل 
ــد النظــام الســوري اســتهداف أماكــن اكتظــاظ المدنييــن كاألســواق والشــوارع والتجمعــات  المتفجــرة. وقــد تعمَّ
واألحيــاء واألبنيــة المأهولــة بالســكان والمخيمــات وتجمعــات النــزوح، وقــد أدت العمليــات الحربيــة إلــى وقــوع مجــازر 
وراح ضحيتهــا اإلنــاث إمــا فــي منازلهــن أو فــي أثنــاء عملهــن أو تلقيهــن للرعايــة الصحيــة والخدمــات اإلنســانية، وفــي 
كثيــر مــن األحيــان قتلــت الســيدات األمهــات بصحبــة أطفالهــن أو وهــن حوامــل تحــت أنقــاض منازلهــن إثــَر تعرضهــا 

للقصــف. 
- كمــا تعرضــت اإلنــاث للقتــل علــى أســاس تمييــزي وجنــدري بطــرق وحشــية عبــر الحــرق والذبــح واســتخدام الســالح 
األبيــض فــي العديــد مــن المجــازر التــي حملــت طابــع تطهيــر طائفــي وانتقامــي، وتركــزت هــذه المجــازر فــي محافظــة 
حمــص ومدينــة بانيــاس، وجديــدة الفضــل والقلمــون بريــف دمشــق، وريــف حمــاة الشــمالي، وريــف محافظــة حلــب. 

وكثيــرًا مــا كانــت تقــوم قــوات النظــام بعــد ارتكابهــا للمجــازر بحــرق الجثــث فــي األقبيــة والمنــازل. 
- أخيــرًا ســجلنا وفيــات فــي صفــوف النســاء نتيجــة تداعيــات عمليــات الحصــار الكلــي والجزئــي التــي اســتمرَّ معظمهــا 
لســنوات عــدة، والــذي فرضتــه قــوات النظــام الســوري علــى العديــد مــن المــدن والبلــدات واألحيــاء بهــدف الضغــط 
عليهــا إلخضاعهــا لســيطرته مجــددًا. وقــد تعمــدت قــوات النظــام الســوري منــع دخــول المســاعدات اإلنســانية إلــى 
ــن  ــع المدنيي ــة والصــرف الصحــي، ومن ــة كالمشــافي ومســتودعات األغذي تلــك المناطــق، وقصفــت المراكــز الحيوي
 مضاعــف مــن 

ٍ
مــن الخــروج ألجــل العــالج أو الســماح لهــم بالحصــول عليــه، كل ذلــك جعــل اإلنــاث تعانــي علــى نحــو

األمــراض وســوء التغذيــة، وإضافــًة إلــى الوفيــات تكبــدت اإلنــاث أعبــاء الحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة وحصولهــن علــى 
تهــن وتعرضــَن لإلجهــاض المبكــر بســبب تداعيــات  مســتلزماتهن الصحيــة، كمــا فقــدت العديــد مــن الســيدات أجنَّ

الحصــار.
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أدت اســتراتيجية العنــف والقتــل الواســع الــذي اســتهدف اإلنــات مــن قبــل قــوات النظــام الســوري إلــى إضعــاف 
األســر الســورية وتفكيكهــا وفقدانهــا العديــد مــن أنمــاط الرعايــة التــي كانــت تقدمهــا األنثــى بشــكل أساســي نظــرًا 
 مأســاوي على المجتمع الســوري وتماســكه.

ٍ
فــت اآلالف مــن حــاالت اليتــم لألطفــال، مــا انعكــس بشــكل لدورهــا، وخلَّ

ــى  ــل 22008 أنث ــي/ 2022 مقت ــى 25/ تشــرين الثان ــذ آذار/ 2011 حت ــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان من ــق فري وثَّ
يتوزعــَن إلــى 11955 أنثــى بالغــة و10053 أنثــى طفلــة علــى يــد قــوات النِّظــام الســوري، مســجالت فــي قاعــدة بيانــات 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. ويعتبــر النظــام الســوري مســؤواًل عــن قرابــة 78 % مــن حصيلــة الضحايــا اإلنــاث. 
ــا  ــة 10 % مــن الحصيلــة اإلجماليــة للضحاي ــاث اللواتــي قتلــن مــن قبــل قواتــه قراب ــا مــن اإلن وبلغــت حصيلــة الضحاي
المدنييــن، وهــي نســبة مرتفعــة وتظهــر تعمــد النظــام الســوري اســتهداف اإلنــاث منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي نحــو 

الديمقراطيــة فــي آذار/ 2011.

الســيدة ميســاء محمــد الضامــن، نازحــة مــن أبنــاء قريــة الكســيبية غــرب محافظــة حلــب، تبلــغ مــن العمــر 30 عامــًا، 
ُقتلــت مــع جنينهــا وأصيبــت طفلتهــا بجــراح، إثــر قصــف مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري بقذائــف الهــاون 

منــازل ســكنية فــي قريــة معــرة النعســان بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي الشــرقي فــي 4/ تمــوز/ 2022.

الســيدة رّيــه محمــد الحمــدواي، مــن أبنــاء بلــدة مســكنة شــرق محافظــة حلــب، مــن مواليــد عــام 1987، ُقتلــت فــي 9/ 
 زراعيــة فــي 

ٍ
حزيــران/ 2022، إثــر إصابتهــا برصــاص قنــاص تابــع لقــوات النظــام الســوري فــي أثنــاء عملهــا فــي أرض

منطقــة الصوامــع الواقعــة غــرب مدينــة تــادف بريــف محافظــة حلــب الشــرقي.

وفــي 3/ آب/ 2022 أصدرنــا نــداء اســتغاثة لوقــف معانــاة آالف النازحيــن فــي مخيــم الركبــان إثــر نقــص الميــاه الصالحــة 
للشــرب، إذ يعانــي قاطنــو مخيــم الركبــان والبالــغ عددهــم قرابــة 7500 شــخص تشــكل اإلنــاث قرابــة نصفهــم منــذ 
نهايــة أيــار/ 2022 مــن تداعيــات تخفيــض كميــة الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى النصــف تقريبــًا، والتــي كانــت تدخــل 
عبــر الحــدود األردنيــة بدعــم مــن منظمــة اليونيســف، وقــد تفاقمــت األوضــاع مــع االرتفــاع الشــديد لدرجــات الحــرارة 
 خــاص النســاء واألطفــال، فضــاًل عــن 

ٍ
 أصبــح ُيهــّدد حيــاة ســكان المخيــم، وبشــكل

ٍ
فــي شــهري تمــوز وآب بشــكل

حصــار المخيــم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري والمليشــيات اإليرانيــة؛ مــا تســبب فــي شــبه انعــدام للرعايــة الصحيــة 
 حــاد فــي المــواد الغذائيــة األساســية.

ٍ
ونقــص

الرضيعــة يقيــن عيســى الســالمة، نازحــة مــن مدينــة تدمــر بريــف محافظــة حمــص الشــرقي، وُتقيــم مــع والَديهــا فــي 
ــي الرضيعــة يقيــن  ــي/ 2022، تعان ــون الثان ــد كان ــان للنازحيــن الواقــع شــرق محافظــة حمــص، مــن موالي مخيــم الركب
ــي فــي الفــم، وفــي 23/ تشــرين األول/ 2022 قــام ذوو 

ِ
ْلق

ِ
منــذ والدتهــا مــن مشــاكل تنفســية وغذائيــة نتيجــة تشــّوه خ

الرضيعــة بنقلهــا إلــى نقطــة شــام الطبيــة فــي مخيــم الركبــان بعــد تفاقــم حالتهــا الصحيــة، ولكــن لــم يتمكــن كادر 
النقطــة الطبيــة مــن التدخــل لعــالج الرضيعــة بســبب نقــص الخدمــات الطبيــة والرعايــة الصحيــة الالزمــة لمثــل هــذه 

الحــاالت، مــا أدى إلــى وفــاة الرضيعــة يقيــن فــي اليــوم ذاتــه.

https://news.snhr.org/ar/2022/07/05/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1/
https://news.snhr.org/ar/2022/06/09/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%ba%d8%b1%d8%a8/
https://snhr.org/arabic/2022/08/03/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/24/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85/
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2- االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
تعتبــر عمليــات االعتقــال/ االحتجــاز مــن أولــى االنتهــاكات التــي اســتهدفت اإلنــاث مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 
وبشــكل خــاص األجهــزة األمنيــة األربعــة الرئيســة9  علــى نحــو مخطــط ومــدروس وواســع بهــدف تحذيــر المجتمــع 
الســوري مــن عواقــب االســتمرار فــي الحــراك الشــعبي المطالــب بالتغييــر السياســي منــذ آذار/2011 علــى اعتبــار أن 
ــم فيهــا اعتقــال النســاء بشــكل  ــاث يمــس كرامــة األســر، وقــد ســجلنا العشــرات مــن الحــوادث التــي ت اعتقــال اإلن
ــع األنشــطة  ــى المنطقــة إليقــاف ومن ــن للضغــط عل ــد مــن المــدن والمناطــق واتخاذهــن كرهائ جماعــي فــي العدي
المعارضــة للنظــام الســوري وتســليم المطلوبيــن لــه والقبــول بعمليــات التســوية والمصالحــة، وقد اتخــذت عمليات 

اعتقــال اإلنــاث العديــد مــن األشــكال كان أبرزهــا تســعة وهــي:
• أثناء مرورهن على نقاط التفتيش والمعابر الحدودية وتنقلهن بين المدن.

• من خالل الكمائن األمنية عبر استدراجهن بطرق مختلفة لإليقاع بهن بهدف اعتقالهن.
• عبر مداهمة منازلهن وأماكن إقامتهن أو أماكن عملهن أو جامعاتهن.

• عبر اقتحام األنشطة المعارضة من تظاهرات ووقفات احتجاجية.
• أثناء تأديتهن لألعمال اإلنسانية كمساعدة النازحين والجرحى.

• خطفهن من الشوارع واألماكن العامة.
• عبر استدعائهن لألفرع األمنية للتحقيق ثم اعتقالهن.

• أثناء زيارتهن لمراكز االحتجاز المدنية لرؤية أقربائهم المحتجزين/المعتقلين.
• بعد خروجهن من المناطق التي شهدت عمليات حصار من قبل قوات النظام.

تعــددت خلفيــات ودوافــع عمليــات االعتقــال التــي طالــت اإلنــاث ولــم تكــن جــزءًا فقــط مــن االســتراتيجية التــي انتهجهــا 
النظــام الســوري باســتخدام االعتقــال واالختفــاء القســري كســالح ضــد الشــعب الســوري بمجملــه دون تمييــز، بــل 
ــات الشــبكة الســورية لحقــوق  ــًا، وتظهــر قاعــدة بيان ــزي وجنــدري فقــط لكونهــن إناث اســُتهدفن علــى أســاس تميي
اإلنســان عشــرات عمليــات االعتقــال التــي اســتهدفت اإلنــاث دون أن يشــاركن أو يكــون لهــنَّ صلــًة فــي أي نشــاط، 
كمــا جــرى اعتقالهــن بســبب مشــاركتهن الفعالــة فــي األنشــطة المدنيــة واإلنســانية المتنوعــة والحــراك المعــارض، 
وعلــى خلفيــة مناطقيــة أو طائفيــة أو عرقيــة، أو البتــزاز عوائلهــن ماديــًا ومعنويــًا، وبســبب صالت القربــى التي تربطهن 
مــع النشــطاء وعناصــر فــي فصائــل المعارضــة المســلحة، واتخاذهــن كرهائــن لتســليم أنفســهم أو مبادلتهــم ضمن 
عمليــات تبــادل األســرى التــي أجرتهــا قــوات النظــام الســوري مــع مختلــف أطــراف النــزاع، ومــع إعــادة إخضــاع قــوات 
النظــام الســوري لمعظــم المناطــق لســيطرته وســحقه لكافــة المعارضيــن والنشــطاء والحــراك الشــعبي فيهــا؛ 
اســتمرت عمليــات اســتهداف اإلنــاث بعمليــات االعتقــال واتخــذت منحــى آخــر مــن الدوافــع  كإجــراء االتصــاالت مــع 
أقربائهــن أو معارفهــن فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري أو تلقيهــن حــواالت ماليــة، أو 
تعبيرهــن عــن آرائهــن وانتقادهــن األوضــاع المعيشــية والفســاد فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، أو تنقلهــن بيــن 

مناطــق الســيطرة الخاضعــة لألطــراف المختلفــة.

فــي العديــد مــن الحــوادث رصدنــا اعتقــال النســاء مــع أطفالهــن أو وهــن حوامــل، أو بصحبــة نســاء أخريــات مــن 
أقربائهــن بمــن فيهــم كبــار الســن، وفــي معظــم األحــوال يبقيــن معــًا ويتنقلــن بيــن مراكــز االحتجــاز طــوال مــدة 
اعتقالهــن ويخضعــن لــذات ظــروف االعتقــال، وغالبــًا مــا يزيــد اعتقــال األمهــات مــع أطفالهــن مــن معاناتهــن 
واألســوأ اســتخدام أطفالهــن للضغــط عليهــن أثنــاء التحقيــق كضــرب الطفــل وتعذيبــه أو اقتيــاده بعيــدًا عــن أمه إلى 
زنزانــات أخــرى مــع المعتقليــن البالغيــن، وتفتقــد النســاء الحوامــل ألدنــى متطلبــات احتياجاتهــن الطبيــة والغذائيــة، 
وُيمنعــن مــن العــرض علــى طبيــب، ويتــم اقتيادهــن ألحــد المشــافي العســكرية عنــد الــوالدة دون منحهــن أو مراعــاة 
احتياجاتهــن أو احتياجــات الطفــل المولــود مــن المالبــس والرعايــة الطبيــة والغــذاء المناســب، وغالبــًا مــا تتــم إعــادة 
لنا منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/  األم مــع طفلهــا لمركــز االحتجــاز مباشــرة بعــد والدتهــا أو بعــد ســاعات قليلــة. لقــد ســجَّ
تشــرين الثانــي/ 2022 مــا ال يقــل عــن 167 حادثــة اعتقــال ألطفــال كانــوا بصحبــة أمهاتهــن، ومــا ال يقــل عــن 91 حادثــة 
والدة ألطفــال داخــل مراكــز االحتجــاز، جميعهــم عانــوا مــن نقــص الرعايــة الصحيــة الالزمــة لهــم بعــد الــوالدة ومــن 
تأميــن احتياجاتهــم مــن الغــذاء والــدواء والمســتلزمات الصحيــة والنفســية؛ مــا تســبَّب فــي وفــاة 7 أطفــال منهــم.

9  األجهزة األمنية األربعة: المخابرات العسكرية والجوية، اإلدارة العامة، وشعبة األمن السياسي.
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أدت جميــع مراســيم العفــو الـــ 21 الصــادرة عــن النظــام الســوري منــذ آذار/2011 وحتــى المرســوم األخيــر رقــم 7 لعــام 
2022 إلــى اإلفــراج عــن 349 ســيدة فقــط، وقــد أصدرنــا تقريــر موســع تضمــن تحليــاًل لكافــة مراســيم العفــو الصــادرة 
 جــدًا، أمــا عمليات االعتقال التعســفي 

ٍ
 محــدود

ٍ
عــن النظــام الســوري، أكدنــا فيــه أن مراســيم العفــو ال تفــرج إال عــن قــدر

فهــي نهــج واســع، وفــي حالــة اإلنــاث فــإن نســبة اإلفــراج عنهــن عبرهــا لــم تتجــاوز %4 مــن حصيلــة جميــع المفــرج 
عنهــم بموجبهــا.

وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022 مــا ال يقــل عــن 8497 
أنثــى يتوزعــَن إلــى 8041 أنثــى بالغــة و456 أنثــى طفلــة ال تزلــَن قيــَد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز 
الرســمية وغيــر الرســمية التابعــة للنظــام الســوري. وُتحــرم المعتقــالت فــي أثنــاء احتجازهــن فــي مراكــز االحتجــاز 
، وكثيــرًا مــا يمتــدُّ وجودهــن فــي هــذه المراكــز 

ٍ
التابعــة لألفــرع األمنيــة مــن رؤيــة أســرهنَّ أو االتصــال بهــا أو توكيــل محــام

ألشــهر طويلــة أو ســنوات، وتنكــر الســلطات الســورية اعتقالهــنَّ عنــد الســؤال عنهــن وغالبــًا يتحــول االعتقــال 
التَّعســفي إلــى اختفــاء قســري.

إنَّ عمليــات التعذيــب التــي مورســت داخــل مراكــز االحتجــاز لــم تســتثن أحــدًا، وطالــت كافــة المعتقليــن بمــن فيهــم 
النســاء واألطفــال والكهــول والمرضــى وذوي االحتياجــات الخاصــة، وتعرضــت اإلنــاث لألســاليب ذاتهــا التــي مورســت 
ضــد الذكــور وبنفــس وحشــية تنفيذهــا وخضعــن لظــروف االعتقــال ذاتهــا التــي يحتجــز فيهــا الذكــور، كمــا خضعــن 
للمحاكــم االســتثنائية األمنيــة ذاتهــا كمحكمــة الميــدان العســكرية ومحكمــة قضايــا اإلرهــاب والتــي تعتبــران أداة 
ــرز أســاليب التعذيــب التــي اســتخدمتها قــوات النظــام فــي  ــل أب ــر مفصَّ لنا فــي تقري تعذيــب للمعتقليــن، وقــد ســجَّ
مراكز احتجازها والمشــافي العســكرية التابعة لها، والتي بلغت 72 أســلوبًا للتعذيب الجســدي والنفســي والجنســي 
 وواســع فــي كافــة مراكــز االحتجــاز، ويتزامــن التعذيــب مــع اإلهمــال الصحــي 

ٍ
مورســت جميعهــا علــى نحــو مقصــود

ــة، وتكديــس المعتقليــن  ــة مــن انعــدام لشــروط النظافــة والتهوي ــر صحي ــع، وظــروف احتجــاز غي ــد والتجوي المتعمَّ
فــي زنزانــات ضيقــة ال تســتوعب أعدادهــم الكبيــرة والمتزايــدة، وحرمــان المعتقــل مــن المالبــس واألغطيــة ضمــن 
ظــروف حــرارة شــديدة االنخفــاض أو االرتفــاع، وهــذه الظــروف الوحشــية التــي قــد يعانــي منهــا المعتقــل ســنوات 
بت فــي وفيــات شــبه  طويلــة كلهــا أدت إلــى ارتفــاع حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة وتســبَّ

يوميــة فــي صفــوف المعتقليــن.

وقــد أدت ظــروف االحتجــاز وعمليــات التعذيــب إلــى معاناة مضاعفــة لإلناث نظرًا لطبيعتهن الجســدية واحتياجاتهن 
الخاصــة، وقــد ســجلنا العديــد مــن حــاالت اإلجهــاض التــي تعرضــت لهــا النســاء الحوامــل جــراء التعذيــب، وغاليــًا يتــم 
حرمــان اإلنــاث مــن اســتخدام الحمامــات أو تلبيــة احتياجاتهــن الصحيــة الدوريــة، مــا تســبب فــي إصابتهــن بأمــراض 
خطيــرة، كمــا لــم تــراع قــوات النظــام الســوري خصوصيتهــن خــالل احتجازهــن فــي األفــرع األمنيــة التــي ال يوجــد 
فيهــا عناصــر مــن النســاء وال أماكــن مخصصــة الحتجــاز النســاء، وحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان فــإنَّ 75 أنثــى )ســيدة بالغــة( قــد قضــوا بســبب التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري منــذ 

آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022.

https://snhr.org/arabic/2022/11/16/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a7/
https://snhr.org/arabic/2022/11/16/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a7/
https://snhr.org/arabic/2019/10/21/11639/
https://snhr.org/arabic/2019/10/21/11639/
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الســيدة فريــدة محمــد قاســم شــيخوني، ربــة منــزل، مــن أبنــاء بلــدة معــرة مصريــن بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، 
وتقيــم فــي حــي جوبــر فــي مدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 1949، اعتقلتهــا عناصــر قــوات النظــام الســوري فــي 
شــباط/ 2013، فــي معمــل لإلســفنج فــي مدينــة عــدرا فــي محافظــة ريــف دمشــق بعــد نزوحهــم مــن حــي جوبــر إلــى 
مدينــة عــدرا نتيجــة المعــارك الدائــرة بيــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة، واقتادتهــا إلــى 
جهــة مجهولــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفيــت قســريًا، وال يــزال مصيرهــا مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان وأهلهــا أيضــًا.

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيد محمــد حميــدان10  وهــو حفيــد الســيدة فريــدة، وأخبرنــا 
بالتالــي:

“بعــد نــزوح جدتــي فريــدة إلــى معمــل الســبيعي لإلســفنج فــي مدينــة عــدرا والــذي يعمــل فيــه خالــي )ابنهــا( 
كمديــر تنفيــذي، والــذي أقامــت فيــه مــع خالــي وزوجتــه وأطفالــه الســتة، اندلعــت اشــتباكات بيــن قــوات النظــام 
وفصيــل جيــش اإلســام فــي المنطقــة، فقامــت قــوات النظــام فــي 28/ كانــون الثانــي/ 2013 باقتحــام المعمــل 
واحتجــاز مــن فيــه مــن عوائــل المدنييــن وتحصنــت عــدة أيــام مســتخدمًة المدنييــن كــدروع بشــرية لمنــع جيــش 
اإلســام مــن التقــدم واقتحــام المعمــل، وبعــد انســحاب قــوات النظــام مــن المنطقــة اقتــادت المدنييــن الذيــن 

كانــت تحتجزهــم داخــل المعمــل ومنــذ ذلــك الوقــت لــم نعــرف مصيرهــم”.

الســيدة وحيــدة عدنــان هرمــوش، ربــة منــزل، مــن أبنــاء مدينــة إدلــب، وتقيــم فــي قريــة شــتورة بقضــاء زحلــة فــي 
محافظــة البقــاع فــي لبنــان، مــن مواليــد عــام 1971، اعتقلتهــا عناصــر قــوات النظــام الســوري مــع طفلهــا فــي يــوم 
األحــد 7/ نيســان/ 2013، لــدى مرورهــا علــى نقطــة تفتيــش تابعــة لهــا فــي مدينــة حمــص، أثنــاء قدومهــا مــن لبنــان، 
ــزال مصيرهمــا مجهــواًل بالنســبة للشــبكة  ــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ أخفيــا قســريًا، وال ي واقتادتهمــا إلــى جهــة مجهول

الســورية لحقــوق اإلنســان وأهلهمــا أيضــًا.

تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد رضوان11  أحد أقرباء زوج وحيدة، والذي أخبرنا بالتالي:
“أثنــاء عــودة وحيــدة مــن لبنــان انقطــع االتصــال بهــا بعــد ظهيــرة يــوم األحــد 7/ نيســان/ 2013 عندمــا وصلــت 
الحافلــة التــي تســتقلها إلــى أحــد الحواجــز األمنيــة فــي مدينــة حمــص، حاولنــا االتصــال بهــا لكــن كان هاتفهــا 
مغلــق، وحاولنــا البحــث عنهــا لكــن دون جــدوى” وأضــاف الســيد رضــوان أنــه وبعــد مــرور عــدة ســنوات علمــوا مــن 
ــة ومــن  ــوا داخــل الحافل ــه قــد اعتقــل مــع مــن كان أحــد المفــرج عنهــم مــن مراكــز احتجــاز قــوات النظــام الســوري أن
بينهــم وحيــدة وقامــت قــوات النظــام الســوري بتجميعهــم فــي إحــدى المــدارس القريبــة مــن نقطــة تفتيــش تابعــة 

لهــا ثــم نقلتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

الســيدة ليلــى حســين المبخــر، ربــة منــزل، مــن أبنــاء مدينــة عربيــن فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف 
دمشــق، مــن مواليــد عــام 1978، وتقيــم مــع عائلتهــا وعــدة عوائــل أخــرى مــن أقربائهــا فــي معمــل لإلســفنج فــي مدينــة 
عــدرا فــي محافظــة ريــف دمشــق، وذلــك بعــد نزوحهــم مــن مدينــة عربيــن إلــى مدينــة عــدرا نتيجــة المعــارك الدائــرة 
بيــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل فــي المعارضــة المســلحة، اعتقلتهــا عناصــر قــوات النظــام الســوري مــع أفــراد 
عائلتهــا فــي يــوم اإلثنيــن 28/ كانــون الثانــي/ 2013، إثــر مداهمــة مــكان إقامتهــا داخــل معمــل اإلســفنج، واقتادتهــم إلــى 

جهــة مجهولــة، وال يــزال مصيرهــا مجهــواًل بالنســبة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وأهلهــا أيضــًا.

10  تواصلنا معه عبر تطبيق ماسنجر في 21/ تشرين األول/ 2022

11 تواصلنا معه عبر الهاتف في 30/ حزيران/ 2022
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد قيس12  وهو أحد أقرباء السيدة ليلى، وأخبرنا بالتالي:
“أثنــاء إقامتهــا مــع عائلتهــا وعــدة عوائــل أخــرى مــن أقربائهــا فــي معمــل الســبيعي لإلســفنج فــي مدينــة عــدرا 
بمحافظــة ريــف دمشــق، بعــد نزوحهــا مــن مدينــة عربيــن إلــى مدينــة عــدرا جــراء المعــارك الدائــرة بيــن النظــام 
الســوري وفصائــل المعارضــة، قامــت عناصــر قــوات النظــام الســوري باعتقالهــا مــع زوجهــا وبناتهــا األربــع )3 
منهــم تحــت ســن الـــ 18 مــن عمرهــن( وعــدد مــن أفــراد عائلتهــا الموجوديــن فــي المعمــل، وتــم اقتيادهــم إلــى 
مــكان غيــر معــروف، وبعــد عــدة أيــام تفــاوض شــقيقها ويدعــى إحســان عــن طريــق أحــد الوســطاء مــع ضابــط 
فــي فــرع المخابــرات الجويــة والــذي كان مســؤواًل عــن عمليــة االعتقــال، لإلفــراج عنهــم مقابــل دفــع مبلــغ مالــي 
إضافــًة إلــى الســيارة التــي يمتلكهــا إحســان، وعندمــا حــان موعــد التســليم قامــوا بأخــذ المبلــغ واعتقــال إحســان 
ولــم نســتطع معرفــة أيــة معلومــة عنهــم” وأضــاف الســيد قيــس أنــه فــي عــام 2018 وردت معلومــات أنــه تــم 

قتلهــم ودفنهــم خلــف المعمــل، إال أنهــم لــم يســتطيعوا التأكــد مــن هــذه المعلومــة.

نماذج من حوادث االعتقال/االحتجاز التي استهدفت اإلناث من قبل قوات النظام السوري في عام 2022:

هبــة الحســن الموســى الظاهــر، مــن أبنــاء قريــة كســرة شــيخ جمعــة بريــف الرقــة الجنوبــي، مــن مواليــد عــام 1997، 
اعتقلتهــا عناصــر الدفــاع الوطنــي التابعــة لقــوات النظــام الســوري الخميــس 27/ كانــون الثانــي/ 2022 لــدى مرورهــا 
علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدخــل بلــدة الســبخة بريــف الرقــة الشــرقي بتهمــة عملهــا كموظفــة فــي 

مبنــى بلديــة الشــعب التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مدينــة الرقــة، واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.

رشــا خليــل عيســى، مــن أبنــاء قريــة كفرصفــرة التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال غــرب محافظــة حلــب، اعتقلتهــا عناصــر 
تابعــة لقــوات النظــام الســوري الســبت 26/ شــباط/ 2022، وذلــك لــدى مرورهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة 

 مجهولــة.
ٍ
لهــا عنــد مدخــل حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب، واقتادتهــا إلــى جهــة

بشــرى عبــد الملــك، أفرجــت عنهــا قــوات النظــام الســوري يــوم الســبت 7/ أيــار/ 2022 مــن ســجن عــدرا المركــزي 
بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 7 لعــام 2022 الــذي ُأفــرج ضمنــه عــن معتقليــن ُوجهــت لهــم تهمــة اإلرهــاب مــن 
قبــل النظــام الســوري، ثــم أعــادت قــوات النظــام الســوري اعتقالهــا لــدى خروجهــا مــن ســجن عــدرا المركــزي مــن قبــل 

عناصــر قــوى األمــن السياســي واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا فــي محافظــة دمشــق.

ــاء مدينــة دمشــق، مواليــد عــام 1988، اعتقلتهــا عناصــر  ــور خيــر هللا، مــن أبن ن
قــوات النظــام الســوري يــوم الجمعــة 20/ أيــار/ 2022 فــي مدينــة دمشــق، 
وذلــك علــى خلفيــة تواصلهــا مــع أحــد المفــرج عنهــم مــن مراكــز احتجــاز قــوات 
النظــام الســوري بمرســوم العفــو رقــم 7، عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي 

ــة.  مجهول
ٍ
للســؤال والبحــث عــن شــقيقها، واقتادتهــا إلــى جهــة

12 تواصلنا معه عبر الهاتف في 12/ آب/ 2022

نور خير هللا

https://drive.google.com/file/d/1j5V_6muNAJGhBx29icZsmeNJDR2Ju0RV/view
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الســيدة فاطمــة محمــد قنبــر، مــن أبنــاء قريــة كاوانــدا إحــدى قــرى ميدانيــات التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال محافظــة 
حلــب، وتقيــم فــي مدينــة تــل رفعــت بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، اعتقلتهــا عناصــر قــوات النظــام الســوري مــع 
أبنــاء شــقيقها يــوم األربعــاء 21/ أيلــول/ 2022، لــدى مرورهــم علــى نقطــة تفتيــش تابعــة لهــا قــرب منطقــة دوار 

 مجهولــة.
ٍ
الليرمــون فــي مدينــة حلــب، واقتادوهــم إلــى جهــة

األربعــاء 2/ شــباط/ 2022، اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام الســوري ســيدتين، مــن أبنــاء مدينــة الصنميــن شــمال 
محافظــة درعــا، وذلــك لــدى مرورهمــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة دمشــق، واقتادتهمــا إلــى 

جهــة مجهولــة.

اإلثنيــن 21/ آذار/ 2022، شــنَّت عناصــر قــوى األمــن العســكري التابعــة لقــوات النظــام الســوري حملــة دهــم واعتقــال 
فــي مدينــة قدســيا بمحافظــة ريــف دمشــق، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 3 مدنييــن بينهــم 

ســيدة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.
الســبت 11/ حزيــران/ 2022 اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام الســوري ســيدة، تبلــغ مــن العمــر 52 عامــًا، فــي بلــدة زملــكا 

فــي الغوطــة الشــرقية شــرق محافظــة ريــف دمشــق، وذلــك بغــرض االبتــزاز المــادي، واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.
الجمعــة 16/ أيلــول/ 2022 اعتقلــت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري ســيدة مــع اثنيــن مــن أطفالهــا، لــدى 
مرورهــم علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة الرســتن بريــف محافظــة حمــص الشــمالي، وذلــك 
للضغــط علــى أحــد أفــراد عائلتهــا لتســليم نفســه لهــا، واقتادتهــم إلــى فــرع األمــن العســكري التابــع لقــوات النظــام 

ــة حمــص. الســوري فــي مدين
األربعــاء 19/ تشــرين األول/ 2022، اعتقلــت عناصــر تابعــة لقــوات النظــام الســوري 4 ســيدات مــن أبنــاء مدينــة جاســم 
فــي ريــف محافظــة درعــا الشــمالي، لــدى مرورهــن علــى إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا قــرب بلــدة المســمية فــي 

ريــف محافظــة درعــا الشــمالي، واقتادتهــن إلــى جهــة مجهولــة.

3- العنف الجنسي:
تظهــر بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن األعــوام األربــع األولــى للحــراك الشــعبي قــد شــهدت أعلــى 
معــدالت اســتخدام العنــف الجنســي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبصــورة واســعة النطــاق، وذلــك أثنــاء 
عمليــات اقتحــام المــدن ومداهمــة وتفتيــش المنــازل وداخــل مراكــز االحتجــاز الرســمية والغيــر رســمية وعلــى نقــاط 
 أو معاقبــة وبموافقــة ضمنيــة مــن الضبــاط 

ٍ
التفتيــش، حيــث أعطــت الصالحيــات لعناصرهــا بممارســته دون قيــد

المســؤولين؛ إلشــاعة الذعــر فــي المجتمــع الســوري وإرهابــه، واســتمر اســتخدامه فــي الســنوات الالحقــة التــي تلــت 
ــاء العمليــات العســكرية ضــد المــدن والمناطــق الخارجــة عــن ســيطرته،  عــام 2014 علــى نحــو متغيــر ومتفــاوت أثن

ــًا داخــل مراكــز االحتجــاز. ولكنــه ظــل يتخــذ طابعــًا منهجي
 

ٍ
وقــد اســتخدم النظــام الســوري أســلوب العنــف الجنســي بمختلــف أنماطــه كســالح حــرب ضــد خصومــه، وكشــكل
 مــن أشــكال التعذيــب الفعالــة، لنشــر الرعــب وإجبــار الســكان علــى تــرك مناطقهــم وبطابــع انتقامــي، وعلــى 

ٍ
قــاس

الرغــم مــن  الحصيلــة الضخمــة المســجلة لدينــا لضحايــا العنــف الجنســي، ال تــزال الصدمــة والتداعيــات الجســيمة 
اإلفصــاح  حائــاًل دون  تقــف  االنتهــاكات  بمحاســبة مرتكبــي  األمــل  للضحايــا، وفقــدان  المدمــرة  جســديًا ونفســيًا 
واإلعــالن عــن الكثيــر مــن تلــك الجرائــم، وعليــه، فهــذه الحصيلــة بالرغــم مــن ضخامتهــا قــد ال تعكــس الفاجعــة وال 
الحجــم الحقيقــي لكارثــة العنــف الجنســي ضــد اإلنــاث إذ يضــاف إلــى التحديــات والصعوبــات الرئيســة التــي نواجههــا 
خــالل عملنــا فــي التوثيــق كاألمــان والوضــع األمنــي والوصــول؛ يضــاف صعوبــات أخــرى عندمــا يتعلــق األمــر بالعنــف 
الجنســي ففــي الغالــب ال تصــرح اإلنــاث عــن تعرضهــن للعنــف الجنســي  كونــه أمــر يمــس بمكانتهــن فــي أســرهن 
بــذ مــن قبــل بيئتهــم االجتماعيــة؛ لذلــك تفضــل النســاء  وفــي ســمعتهن، إلــى جانــب مــا يعانيَنــه مــن الوصــم بالعــار والنَّ
ــا مــرَّت بــه مــن عنــف جنســي والتكتــم عليــه. وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  بشــكل عــام عــدم التصريــح عمَّ
ــة حصلــت داخــل  ــة 879 حادث ــة عنــف جنســي، بينهــا قراب ــكاب قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 8014 حادث ارت

مراكــز االحتجــاز، ومــا ال يقــل عــن 443 حالــة عنــف جنســي لفتيــات دون ســنِّ الـــ 18.
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بنــاًء علــى البيانــات المتراكمــة التــي حصلنــا عليهــا مــن ضحايــا العنــف الجنســي طــوال ســنوات عملنــا قمنــا بتصنيــف 
أشــكال العنــف الجنســي تبعــًا لمــكان حدوثهــا إلــى: عنــف جنســي مــورس داخــل مراكــز االحتجــاز الرســمية والغيــر 
رســمية وعنــف جنســي مــورس أثنــاء تنفيــذ المهــام “المداهمــات، االقتحامــات، نقــاط التفتيــش”، وتنوعــت الدوافــع 
حســب كل تصنيــف فغالبــًا مــا اســتخدم النظــام الســوري العنــف الجنســي ضــدَّ النســاء فــي مراكــز االحتجــاز، كأداة 
تعذيــب فعالــة مــن أجــل انتــزاع اعترافــات بأمــور لــم ترتكبهــا المعتقلــة، أو الحصــول علــى معلومــات منهــا، أو كنــوع 
مــن العقوبــة، وإلشــاعة الخــوف واإلهانــة بيــن المعتقــالت والمعتقليــن، وكانــت الخلفيــة الطائفيــة واالنتقاميــة 

والعقوبــة الجماعيــة ســمًة مشــتركًة فــي العديــد مــن الحــاالت التــي ســجلناها.

أبرز أنماط العنف الجنسي التي مورست من قبل النظام السوري:

• التعريــة القســرية: إجبــار المعتقلــة علــى خلــع مالبســها والتعــري أو مراقبتهــا فــي الحمامــات، وعنــد اســتخدام 
دورات الميــاه.

• التحرش الجسدي: مالمسة جسد المعتقلة وغالبًا ما يحدث في أثناء التفتيش أو التحقيق. 
ــاء  ــاث أو صعقهــا بالكهرب • الضــرب وتوجيــه التعذيــب نحــو األعضــاء التناســلية: ضــرب األعضــاء التناســلية لإلن

أثنــاء التعذيــب وغالبــًا مــا تســبب هــذا األســلوب بأضــرار جســدية جســيمة لــدى المعتقلــة.
• االغتصــاب والتهديــد باالغتصــاب: غالبــًا مــا تمــت ممارســته خــالل التحقيــق وكشــكل مــن أشــكال التعذيــب 
ــة إجبارهــن علــى  ــد باالغتصــاب، وبشــكل خــاص عنــد محاول ــر مــن المعتقــالت للتهدي واالنتقــام، كمــا تعرضــت الكثي

االعتــراف بالتهــم الموجهــة إليهــن.
ــار  ــر إجب ــًا مــا يتــم عب • العنــف الجنســي النفســي اللفظــي: تنوعــت األشــكال التــي ســجلناها فــي هــذا النمــط وغالب
المعتقلــة علــى الحديــث عــن حياتهــا الجنســية أو شــريكها، كمــا يتــم توجيــه الشــتائم واإلهانات ذات الدالالت الجنســية 
ــر ذلــك مــن  وممارســة الضغــط عليهــا إلجبارهــا علــى االســتجابة للحديــث عــن الجنــس مــع المحقق/العناصــر وغي

التهديــدات الجنســية اللفظيــة.
ــزاز الجنســي علــى أســاس  ــاث لالبت ــد مــن الحــاالت تعــرض اإلن • االبتــزاز واالســتغال الجنســي: ســجلنا فــي العدي
المقايضــة، أي يتــم ابتــزاز األنثــى مقابــل حصولهــا علــى الخدمــات األساســية مــن الغــذاء والمــاء وغيرهــا مــن المــواد 

الغذائيــة.
• توجيه/إلصــاق تهــم البغاء/الدعــارة ضــد المعتقات/المحتجــزات: أجبــرت قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 
11 معتقلــة بينهــن فتيــات دون ســن الـــ 18 علــى الظهــور علــى شاشــات التلفــزة الرســمية لــإلدالء باعترافــات ُتفيــد 
بممارســتهن الجنــس مــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، وقــد تحولــَن جميعهــن إلــى مختفيــات قســريًا عقــب 
ظهورهــن، كمــا أخبرتنــا الكثيــر مــن المعتقــالت عــن توجيــه تهــم الدعــارة إليهــن مــن بيــن التهــم التــي وجهــت إليهــن فــي 
المحاكــم التــي خضعــن لهــا، وذلــك إللحــاق وصمــة العــار بالمعتقلــة وتحطيمهــا فــي مجتمعهــا وتعريضهــا لمخاطــر 

القتــل “جرائــم الشــرف”.

تعرضــت ســيدة مــن أبنــاء قريــة حــاالت التابعــة لبلــدة تلكلــخ فــي ريــف حمــص الشــمالي، لالختطــاف مــن قبــل 
مجموعــة تابعــة لقــوات الدفــاع الوطنــي التابــع لقــوات النظــام الســوري فــي يــوم األربعــاء 1/ حزيــران/ 2022، وذلــك 
فــي أثنــاء توجههــا إلــى مــكان عملهــا فــي أحــد الحقــول الزراعيــة فــي مدينــة تلبيســة بريــف حمــص الشــمالي، وأخبرنــا 
بعــض األهالــي أنهــم قــد عثــروا عليهــا فــي اليــوم التالــي فــي مدينــة تلبيســة، مرميــًة فــي الطريــق وفاقــدًة للوعــي. وتــم 
ــب واالغتصــاب، وقــد جمعــت  ــى تعرضهــا للتعذي ــي إل ــر الطب ــة، وقــد أشــار التقري ــى أحــد المراكــز الطبي إســعافها إل
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان العديــد مــن البيانــات والتفاصيــل عــن هــذه الحادثــة المتوحشــة، وقــد تمكنــا مــن 
تحديــد هويــة اثنيــن مــن مرتكبــي الجريمــة أحدهمــا قيــادي واآلخــر عنصــر ضمــن قــوات الدفــاع الوطنــي، وقــد أصدرنــا 

بيانــًا يديــن تعذيــب واغتصــاب الســيدة.

https://snhr.org/arabic/2022/06/10/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b7%d8%a7/
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باء: القوات الروسية:
ــى سياســة مشــابهة لقــوات  ــول/ 2015 إل ــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي 30/ أيل لجــأت القــوات الروســية من
النظــام الســوري باســتخدام القصــف العشــوائي والموجــه ضــد المناطــق الســكنية المأهولــة واألســواق والمراكــز 
الحيويــة والمخيمــات، واســتخدمت فــي عملياتهــا العســكرية أســلحة متنوعــة أشــدَّ فتــكًا وأكثــر تطــورًا مــن تلــك 
 القــوات الروســية مبــدأي 

ِ
التــي اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري واتبعــت تكتيــك الضربــات المزدوجــة، ولــم تــراع

التمييــز والتناســب فــي القانــون الدولــي، كمــا أن الهجمــات العشــوائية لــم تميــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، 
مــا تســبب فــي مجــازر مروعــة ضحاياهــا مــن المدنييــن بمــن فيهــم اإلنــاث. وتشــكل اإلنــاث قرابــة %24 مــن نســبة 
ــا وهــي نســبة مرتفعــة تشــير إلــى تعمــد  ــا المدنييــن الذيــن قتلتهــم القــوات الروســية أي قرابــة ربــع الضحاي الضحاي

ــاث بعملياتهــا. القــوات الروســية اســتهداف اإلن
لقــد أدت عمليــات القصــف واالســتخدام الوحشــي لألســلحة الفتاكــة مــن قبــل القــوات الروســية لتهجيــر مئــات اآلالف 
مــن المدنييــن وإعــادة إخضــاع المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته، وحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقوق 
ــي/  ــى 25/ تشــرين الثان ــى حت ــل 1602 أنث ــواع األســلحة فــي مقت اإلنســان فقــد تســبَّب القصــف الروســي بمختلــف أن

2022 يتوزعــَن إلــى 977 أنثــى بالغــة، و625 أنثــى طفلــة، بــل وقــد ســجلنا العديــد مــــــــن حــــــــوادث الهجـــــــوم 
المــزدوج 13، وأصدرنــا العديــد مــن التقاريــر التــي وثقــت المجــازر واالنتهــاكات التــي خلَّفهــا القصــف الروســي، وكان آخرهــا 

فــي الذكــرى الســنوية الســابعة للتدخــل الروســي في ســوريا. 

ــن، ووالدتهــا فاطمــة حســين الويســي، البالغــة مــن  ــة نســرين نعســان النعســان، البالغــة مــن العمــر عاَمي الطفل
العمــر 28 عامــًا، والطفلــة مريــم باســل العبــود، البالغــة مــن العمــر 7 أعــوام، ُقتلــَن وُأصيــب قرابــة 10 مدنييــن آخريــن 
بجــراح، إثــر قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ قــرب منــزل وخيــام ُيقيــم فيهــا نازحــون يعملــون 
فــي رعــي األغنــام شــرق منطقــة النهــر األبيــض التابعــة لمدينــة جســر الشــغور بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، فجــر 1/ 

كانــون الثانــي/ 2022.

الســيدة أمينــة خالــد الخالــد، مــن أبنــاء قريــة كفــر بطيــخ شــرق محافظــة إدلــب، ُقتلــت فــي 25/ تشــرين الثانــي/ 2021، 
وُأصيــب مدنيــون عــدة آخــرون بجــراح بينهــم أطفــال، إثــر قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة 
 زراعيــة فــي أطــراف قريــة معــر طبعــي الواقعــة شــرق مدينــة أريحــا 

ٍ
قــرب مدنييــن يعملــون بقطــاف الزيتــون فــي أراض

بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي.

جيم: االنتهاكات من قبل قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(:
1- القتل خارج نطاق القانون:

أدت عمليــات القصــف العشــوائي والهجمــات التــي شــنتها قــوات ســوريا الديمقراطيــة نحــو المناطــق الخارجــة 
عــن ســيطرتها، وعمليــات إطــالق الرصــاص واالشــتباكات أثنــاء حمــالت الدهــم والمالحقــة التــي قامــت بهــا أو أثنــاء 
قمعهــا لالحتجاجــات المناهضــة لسياســتها، وعمليــات القنــص واإلعــدام إلــى مقتــل المدنييــن ووقــوع اإلنــاث ضحايــا 
لتلــك العمليــات كمــا ســجلنا ارتكابهــا عــدة مجــازر حملــت صبغــة عرقيــة. تســبَّب كل ذلــك فــي مقتــل 269 أنثــى 
يتوزعــَن إلــى 168 أنثــى بالغــة و101 أنثــى طفلــة علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ تأسيســها )تأســيس وحــدات 

حمايــة الشــعب تمــوز/2012 وهــي العمــود الفقــري لقــوات ســوريا الديمقراطيــة( حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022.

 ومتســارع، مــا يتســبب فــي وقــوع مجــازر وارتفــاع حصيلــة الضحايــا بســبب اســتهداف المســعفين والمدنييــن المتجمعيــن 
ٍ

13  اســتهداف المــكان ذاتــه عبــر هجمــات جويــة بشــكل متتــال

فــي مــكان الهجــوم، إضافــة إلــى تدميــر أبنيــة وأحيــاء بأكملهــا ومســحها

https://snhr.org/arabic/2022/09/30/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7/
https://news.snhr.org/ar/2022/01/01/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7/
https://news.snhr.org/ar/2021/11/25/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a7/


في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: التقرير 26

السنوي الحادي عشر عن االنتهاكات بحق اإلناث في سوريا

فــي 29/ تشــرين األول/ 2022 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مخيــم كويــت الرحمــة 
للنازحيــن -عبــارة عــن وحــدات ســكنية إســمنتية- الواقــع فــي منطقــة جبــل األحــالم جنــوب شــرق مدينــة عفريــن بريــف 
محافظــة حلــب الشــمالي، ســقط صــاروخ علــى وحــدة ســكنية للنازحيــن وســط المخيــم، مــا أدى إلــى مقتــل الســيدة 
ســميرة محمــد الحســين كــزكاز، البالغــة مــن العمــر 30 عامــًا، وإصابــة زوجهــا وأحــد أطفالهــا بجــراح، إضافــًة إلــى أضــرار 

ماديــة كبيــرة فــي الوحــدة الســكنية.

الســيدة عزيــزة المحمــد، نازحــة مــن أبنــاء قريــة تــل الضمــان جنــوب محافظــة حلــب، ُقتلــت فــي 25/ تمــوز/ 2022 إثــر 
قصــف راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة -المتمركــزة فــي مطــار منــغ العســكري بمحافظــة حلــب- 

بالصواريــخ جنــوب غــرب مدينــة إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي.

الطفلــة دنيــا عبــد الوهــاب شــحادة، تبلــغ مــن العمــر 9 أعــوام، ُقتلــت فــي 25/ تمــوز/ 2022، إثــر إصابتهــا بطلــق نــاري 
مصــدره قــوات النجــدة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة أثنــاء وجودهــا أمــام منــزل عائلتهــا جنــوب مدينــة منبــج 

بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، وذلــك خــالل مالحقــة عناصــر مــن قــوات النجــدة أحــد المطلوبيــن فــي المدينــة.

الســيدة هنــاء محمــد العــران، مــن أبنــاء قريــة أبــو النيتــل التابعــة لمدينــة صــور شــمال محافظــة ديــر الــزور، توفيــت فــي 
3/ حزيــران/ 2022، ُمتأثــرًة بإصابتهــا فــي 11/ أيــار/ 2022 برصــاص عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي أثنــاء 

مداهمتهــم أحــد المنــازل فــي قريــة أبــو النيتــل.

يعتبــر مخيــم الهــول الواقــع فــي ريــف محافظــة الحســكة الشــرقي أقــرب إلــى معســكر احتجــاز يضــمُّ حتــى اآلن 
ــة المســتقلة التابعــة لألمــم  ــق الدولي ــة التحقي ــر إنســانية، وقــد أشــارت لجن ــن فــي ظــروف غي عشــرات آالف النازحي
المتحــدة فــي عــدة تقاريــر لهــا إلــى أن اإلدارة الذاتيــة التــي يقودهــا حــزب االتحــاد الديمقراطــي تتحمــل المســؤولية 
عــن االحتجــاز غيــر القانونــي آلالف األشــخاص، بمــن فيهــم اإلنــاث واألطفــال، وقمنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان بإصــدار تقريــر موســع حــول المخيــم، وقــد حــذر التقريــر الصــادر عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن 
الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي 14/ أيلــول/ 2022 ويغطــي الفتــرة الواقعــة بيــن 1/ كانــون الثانــي إلــى 30/ حزيــران، 
مــن أنَّ الوضــع األمنــي يــزداد ســوءًا فــي مخيــم الهــول، حيــث تــم اإلبــالغ عــن 34 جريمــة قتــل فــي المخيــم بيــن األول 
مــن كانــون الثانــي إلــى31/ آب، وعــدة اشــتباكات داميــة بيــن قــوات األمــن الداخلــي التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
وســكان المخيــم. وأنَّ األطفــال فــي الهــول ومخيمــات أخــرى فــي الشــمال الشــرقي مــن ســوريا فــي وضــع مقلــق 
ــد منهــم  ــة والتعليــم الكافييــن، والعدي ــة الصحي ــى الرعاي ــر، فهــم يفتقــرون إل بشــكل خــاص. حســبما ورد فــي التقري
ــوغ، يتعــّرض األوالد الصغــار  ــة البل ــون مــن الصدمــة بســبب العنــف داخــل المخيمــات. وبمجــرد بلوغهــم مرحل يعان
لخطــر نقلهــم إلــى مراكــز االحتجــاز العســكرية جنبــًا إلــى جنــب مــع بالغيــن يزعــم أنهــم كانــوا مقاتليــن ســابقين ضمــن 

داعــش ويحتجــزون إلــى أجــل غيــر مســمى دون اللجــوء إلــى القانــون.

الســيدة فاطمــة الشــويطي، مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور، عثــر األهالــي علــى جثمانهــا األحــد 12/ حزيــران/ 2022 فــي إحــدى 
قنــوات الصــرف الصحــي فــي القطــاع الخامــس مــن مخيــم الهــول للنازحيــن ويظهــر علــى جثمانهــا آثــار طلقــات ناريــة.

ــر إطــالق  ــد عــام 1982، ُقتلــت فــي 18/ نيســان/ 2022، إث ــة مــن العــراق، مــن موالي ــد، الجئ الســيدة ســورية عــواد عوي
ُمســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم الرصــاص عليهــا فــي القطــاع األول مــن مخيــم الهــول للنازحيــن الواقــع 

ــة. ــدة الهــول بريــف محافظــة الحســكة الشــرقي، والخاضــع لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطي قــرب بل
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https://news.snhr.org/ar/2022/07/26/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7/
https://news.snhr.org/ar/2022/07/25/%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7/
https://news.snhr.org/ar/2022/06/04/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-3-6-2022-%d9%85%d9%8f%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d8%a9%d9%8b-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-%d8%a8/
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/iici-syria/report-coi-syria-september2022
https://snhr.org/arabic/2020/10/29/12794/
https://news.snhr.org/ar/2022/06/13/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84-3/
https://news.snhr.org/ar/2022/04/19/%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84/
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2- االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والَّتعذيب:
الخاضعــة  المناطــق  فــي  اإلنــاث  ضــد  االحتجاز/االختطــاف  عمليــات  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  اســتخدمت 
ــى أو تواصــل مــع أشــخاص فــي قــوات  لســيطرتها فــي شــمال شــرق ســوريا بدوافــع مختلفــة كوجــود صــالت قرب
الجيــش الوطنــي أو تنظيــم داعــش أو المعارضيــن لهــا والمالحقيــن مــن قبلهــا، كمــا ســجلنا العديــد مــن عمليــات 
االحتجــاز التــي اســتهدفت اإلنــاث بهــدف االبتــزاز المــادي، أو التخاذهــن رهائــن للضغط على ذويهن لتســليم أنفســهم، 
ــة وينتقدنهــا  ــى ممارســات قــوات ســوريا الديمقراطي ــي يعترضــن عل كمــا اســتهدفت النســاء الناشــطات أو اللوات
بعمليــات االحتجــاز/ اإلخفــاء إمــا عبــر مداهمــة منازلهــن أو مــن الطرقــات وأماكــن عملهــن، وفــي أثنــاء مرورهــن علــى 
نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا. وســجلنا العديــد مــن حــوادث االعتقــال اســتهدفت فيهــا اإلنــاث علــى خلفيــة عرقيــة، أو 
تمييــزًا علــى أســاس الجنــس. وســجلنا العديــد مــن الحــوادث والحــاالت التــي قامــت فيهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
باحتجــاز اإلنــاث أثنــاء ســفرهن نحــو مناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة ومرورهــن علــى نقــاط التفتيــش 

التابعــة لهــا أو اإلنــاث القادمــات مــن المناطــق األخــرى إلــى المناطــق الخاضعــة لهــا بحجــة عــدم وجــود كفيــل.

حســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 921 يتوزعــَن إلــى 523 أنثــى بالغــة، و398 
أنثــى طفلــة مــا زلــَن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ 
تأسيســها )تأســيس وحــدات حمايــة الشــعب تمــوز/2012 وهــي العمــود الفقــري لقــوات ســوريا الديمقراطيــة( حتــى 
25/ تشــرين الثانــي/ 2022. كمــا يحتجــز فــي مخيــم الهــول الخاضــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مــا ال يقــل عــن 56 ألــف 
 أكثــر مــن نصفهــم مــن النســاء واألطفــال، منــذ مطلــع عــام 2019 وحتــى اليــوم، فــي ظــروف إنســانية يفتقــر 

ٍ
شــخص

فيهــا المحتجــزون ألدنــى المتطلبــات األساســية مــن الصحــة والتعليــم.

تتعــرض اإلنــاث فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء مــن 
االكتظــاظ وقلــة التهويــة والنظافــة والمعاملــة الســيئة، ويتعرضــَن ألســاليب متنوعــة مــن التعذيــب كالضــرب 
ــة أســرهن، وفــي  المبــرح، وقلــع األظافــر، وحلــق الشــعر، والفلقــة، والحبــس االنفــرادي الطويــل، والحرمــان مــن رؤي
ــه إليهــن تهمــة  كثيــر مــن األحيــان تتــم معاملتهــن علــى أســاس عرقــي، ويحَرمــن مــن الرعايــة الصحيــة والغــذاء، وال توجَّ
محــددة وال يخضعــن لمحاكمــة إال بعــد مــرور زمــن طويــل علــى احتجازهــن، قــد يســتمر أشــهرًا عــدة حتــى ســنوات. 
بت عمليــات التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة وظــروف االحتجــاز الســيئة فــي مــوت 2 ســيدة )أنثــى بالغــة(  وقــد تســبَّ

فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطية.

الســيدة غزالــة أحمــد الحســين، مــن أبنــاء قريــة الخرنوبــي بريــف محافظــة 
الحســكة، وتقطــن فــي مدينة القامشــلي شــمال شــرق المحافظــة، اعتقلتها 
2022، فــي  أيــار/   /30 يــوم اإلثنيــن  الديمقراطيــة فــي  عناصــر قــوات ســوريا 
حــي الخليــج فــي مدينــة القامشــلي، بعــد االعتــداء عليهــا بالضــرب وإهانتهــا، 
2/ حزيــران/  ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــا فــي  إلــى جهــة مجهولــة،  واقتادوهــا 
2022. وحصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى معلومــات تؤكــد أن 
الســيدة غزالــة تعانــي مــن مشــاكل صحيــة جســدية ونفســية، وقــد تجــاوزت 
الســتين عامــًا مــن عمرهــا. كمــا حصلــت علــى نســخ لصــور عــدة ُتظهــر عمليــة 

ــة.  وحشــي دون مراعــاة خصوصيتهــا وأوضاعهــا الصحي
ٍ

اعتقالهــا بشــكل
السيدة غزالة أحمد

 الحسين لحظة اعتقالها

https://drive.google.com/file/d/1BkXBFtEiGnL8Vsfa25iRCA_nBmqc_E8I/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1v1-G9VRQhcvkRlM62XE_t_scCnhv3fRU/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1v1-G9VRQhcvkRlM62XE_t_scCnhv3fRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BkXBFtEiGnL8Vsfa25iRCA_nBmqc_E8I/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/14O14c87iB3QEdFIzAnShbQiP1JGEdIvq/view
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الســيدة هيليــن أحمــد اإلســماعيل، مــن أبنــاء مدينــة الرقــة، تبلــغ مــن العمــر 
19 عامــًا، اعتقلتهــا عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي يــوم األربعــاء 15/ 
حزيــران/ 2022، إثــر مداهمــة صيدليــة والدهــا قــرب منطقــة دوار النعيم وســط 

مدينــة الرقــة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عنهــا فــي 26/ أيلــول/ 2022.

ــة حســية التابعــة لناحيــة معبطلــي بريــف محافظــة حلــب الشــمالي،  ــاء قري ــة رشــيد شــيخو، مــن أبن المدّرســة نازلي
تقيــم فــي مدينــة حلــب، تبلــغ مــن العمــر 32 عامــًا، اعتقلتهــا عناصــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــع شــقيقها يــوم 
اإلثنيــن 11/ تمــوز/ 2022، إثــر مداهمــة منزلهمــا فــي حــي الشــيخ مقصــود فــي مدينــة حلــب، واقتادتهمــا إلــى جهــة 

مجهولــة.

الســيدة ســميرة كابــي حبصونــو، مــن أبنــاء مدينــة القامشــلي بريــف محافظــة 
الحســكة الشــمالي الشــرقي، مــن مواليــد عــام 2003، اعتقلتهــا عناصــر تابعــة 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي يــوم اإلثنيــن 1/ آب/ 2022، أثنــاء خروجهــا مــن 
إحــدى الدوائــر الخدميــة التابعــة لهــا وســط مدينــة القامشــلي، واقتادتهــا إلــى 

 مجهولــة.
ٍ
جهــة

3- التجنيد القسري:
تشــكل اإلنــاث بمــن فيهــن الطفــالت والقاصــرات جــزء أساســي مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، التــي اتبعــت 
ــاث المجنــدات فــي قواتهــا واســتخدامهن  ــادة أعــداد اإلن ــة والقســرية بهــدف زي ــد الطوعي ــد مــن طــرق التجني العدي
ــى  فــي مختلــف المهــام العســكرية واألمنيــة والمعــارك التــي تقــوم بهــا فــي مناطــق ســيطرتها، منــذ األشــهر األول
لتأســيس وحــدات حمايــة الشــعب فــي تمــوز/2012 العمــود الفقــري لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، بــدأ انضمــام اإلنــاث 
ــعت عمليــات تجنيــد القاصــرات واألطفــال بشــكل تدريجــي بالتــوازي مــع تعزيــز قبضتهــا األمنيــة  لتلــك القــوات وتوسَّ
والعســكرية علــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا فــي شــمال شــرق ســوريا، ولجــأت إلــى تجنيــد اإلنــاث طوعــًا أو قســرًا، 
وينطــوي تطويــع اإلنــاث لالنضمــام إلــى صفــوف القــوات المســلحة علــى محــاوالت إقنــاع وتشــجيع وتقديــم مغريــات، 

وغالبــًا مــا تشــترك المــدارس التابعــة لــإلدارة الذاتيــة فــي دعــم عمليــات تجنيــد الطفــالت.  

السيدة هيلين أحمد اإلسماعيل

السيدة سميرة كابي حبصونو

https://drive.google.com/file/d/1GXrVx22Tw1GBm5METYoi-WDwVI9LZxCP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19vx5J7-xqxVIdkJEB3UyjqVXSgltS53h/view
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وبالتــوازي مــع أســلوب التطويــع يتــم التجنيــد عبــر خطــف اإلنــاث ســواء فــي أثنــاء وجودهــن فــي المــدارس أو الشــوارع 
ســت  أو األحيــاء. أخبرنــا العديــد مــن أهالــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة أنهــا أسَّ
ــة،  معســكرات للتدريــب خاصــة باألطفــال والطفــالت المجنديــن فــي مناطــق بعيــدة عــن مناطــق ســكنهم األصلي
وبشــكل عــام منعــت المجنــدات مــن التواصــل مــع عائالتهــن، وتــم تهديــد العديــد مــن أســر األطفــال المخطوفيــن 
فــي حــال اإلعــالن عــن تجنيــد األطفــال فــي المنظمــات األمميــة أو الحقوقيــة، كمــا ُمنــع األهالــي مــن زيــارة أطفالهــم، 
وتعرضــوا لإلهانــة اللفظيــة والطــرد. وكل ذلــك بهــدف عــزل األطفــال عــن العالم الخارجــي لحين انتهاء مــدة تدريبهم، 
والتــي تشــتمل علــى تلقيــن معتقــدات وأيديولوجيــا حــزب العمــال الكردســتاني )حــزب مصنــف علــى قوائــم اإلرهــاب 
ــه حــزب االتحــاد الديمقراطــي.  ــات المتحــدة األمريكيــة(، والــذي يتبــع ل ــد مــن دول العالــم بمــا فيهــا الوالي لــدى العدي

وتنتشــر صــور زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني بشــكل كثيــف فــي مقــرات قــوات ســوريا الديمقراطيــة. 

وعلــى الرغــم مــن توقيــع اإلدارة الذاتيــة الكرديــة على خطــة عمــل مشــتركة مــع األمــم المتحدة فــي حزيــران/ 2019 
لوقــف عمليــات تجنيــد األطفــال فــي صفــوف قواتهــا وتســريح مــن تم تجنيــده منهــم، وتوقيع وحدات حماية الشــعب 
ووحــدات حمايــة المــرأة علــى صــكِّ التــزام مــع منظمــة نــداء جنيــف فــي حزيــران/ 2014 لحظــر اســتخدام األطفــال فــي 
 بــل علــى العكــس ارتفعــت بشــكل غيــر مســبوق عــن الســنوات الســابقة، 

ِ
الحــروب، إال أن عمليــات التجنيــد لــم تنتــه

وقــد قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بإنشــاء مكتب حمايــة الطفــل مــن النزاعــات المســلحة في 30/ آب/ 2020 
لتلقــي الشــكاوى الخاصــة بتجنيــد األطفــال فــي مناطــق ســيطرتها إال أن العديــد مــن أهالــي األطفــال المجنديــن لــم 
ــد تقريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة حــول “األطفــال والنــزاع  يتلقــوا أي ردٍّ أو معلومــة حــول مصيــر أطفالهم. وقــد أكَّ
المســلح” عــن عــام 2019، الصــادر فــي حزيــران/ 2020 أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة كانــت أســوأ أطــراف النــزاع فــي 
عمليــات تجنيــد األطفــال، وأصبحــت ثالــث أســوأ طــرف فــي التجنيــد حســب التقريــر الصــادر عــام 2022 والــذي يغطــي 

عــام 2021، بعــد قــوات الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام. 

تعتبــر منظمــة جوانــن شورشــكر “الشــبيبة الثوريــة” ووحــدات حمايــة المــرأة ووحدات حماية الشــعب من أبــرز الجهات 
هــم فــي معســكرات التدريــب والوحــدات القتاليــة التابعــة لقــوات ســوريا  المســؤولة عــن عمليــات تجنيــد األطفــال وزجِّ
الديمقراطيــة، وقــد الحظنــا ازديــاد حــاالت وحــوادث خطــف األطفــال اإلنــاث والذكــور مــن قبــل هــذه الجهــات مــع بدايــة 
عــام 2020 وحتــى اليــوم، وقــد أبلغنــا العديــد مــن األهالــي مــن ذوي األطفــال المجنديــن أنهــم قامــوا بالبحــث والســؤال 
عــن أطفالهــم لــدى مقــرات ســوريا الديمقراطيــة لكنهــم لــم يحصلــوا علــى إجابــة علــى استفســاراتهم، وعــدد منهــم 

تعــرَّض للتهديــد فــي حــال صــرح عــن تجنيــد طفلــه. 
ــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 102 طفلــة ال يزلــن قيــد التجنيــد لــدى قــوات ســوريا  وثَّ

الديمقراطيــة منــذ تأسيســها وحتــى 25/ تشــرين األول/ 2022.

الطفلــة حميــدة فــوزي محمــد، مــن أبنــاء قريــة شــيركان فــي ريــف محافظــة 
حلــب الشــمالي، مــن مواليــد عــام 2006، اختطفتهــا عناصــر الشــبيبة الثوريــة 
الخميــس  يــوم  الديمقراطيــة  ســوريا  لقــوات  التابعــة  شورشــكر”  “جوانــن 
4/ آب/ 2022، مــن داخــل أحــد مكاتــب النشــاطات الثقافيــة الفنيــة لتعليــم 
األطفــال “المســرح والرقــص الفلكلــوري” فــي حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة 
حلــب، بهــدف التجنيــد القســري، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة 

الطفلة حميدة فوزي محمدلهــا.

https://news.un.org/ar/story/2019/07/1036092
http://smne-syria.com/eb/?cat=205
https://snhr.org/arabic/2020/07/22/12533/
https://drive.google.com/file/d/1czswqiFrWI-n2Zty_u1n23kURxofUfnS/view?usp=sharing
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تواصلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع السيد راجي14  أحد أقرباء الطفلة حميدة وأخبرنا بالتالي:
“كانــت حميــدة تذهــب مــع شــقيقتيها إلــى مركــز تعليــم اللغــة الكرديــة والتدريــب علــى الرقــص الفلكلــوري، وفــي 
يــوم الخميــس وأثنــاء التدريــب علــى الرقــص تــم اســتدراجها دون علــم شــقيقتها الكبــرى مــن قبــل بعــض 
الســيدات تبيــن فيمــا بعــد أنهــن مــن الشــبيبة الثوريــة “جوانــن شورشــكر”، إلــى خــارج مركــز التعليــم، وعندمــا 
شــعرت شــقيقتها بفقدانهــا ســألت عنهــا فــي المركــز فأخبروهــا بــأن حميــدة ذهبــت إلــى المنــزل ألنهــا تعانــي 
مــن الصــداع، وبعــد مــرور بعــض الوقــت اتصلــت بوالدتهــا لتتفقــد حميــدة فأخبرتهــا بــأن حميــدة ليســت فــي 
المنــزل ولــم تعــد بعــد، وفــي اليــوم التالــي ذهبــت والدتهــا للبحــث عنهــا فــي مقــر الشــبيبة الثوريــة ووحــدات 
حمايــة المــرأة ولكــن أنكــروا وجودهــا لديهــم، وبعــد مــرور 3 أيــام مــن اختفائهــا جــاءت إلــى منــزل عائلتهــا ســيدات 
تابعــات لوحــدات حمايــة المــرأة وأخبــروا العائلــة بــأن حميــدة موجــودة لــدى الشــبيبة الثوريــة” وأضــاف الســيد 

راجــي أنــه منــذ ذلــك الوقــت لــم تصــل أي أخبــار جديــدة عنهــا كمــا لــم تتصــل بعائلتهــا.

أبنــاء قريــة شــاديرا التابعــة لمدينــة  الطفلــة روســيل محمــد شــيخو، مــن 
ــد عــام 2006، اختطفتهــا عناصــر  ــن شــمال محافظــة حلــب، مــن موالي عفري
تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يــوم اإلثنيــن 28/ آذار/ 2022 مــن أمــام 
مدرســة قهرمــان فــي حــي الشــيخ مقصــود بمدينــة حلــب، بهــدف التجنيــد 
القســري، واقتادتهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا فــي مدينــة منبــج 

بريــف محافظــة حلــب الشــرقي.

الطفلــة بشــرى أديــب كنجــو، مــن أبنــاء قريــة حلنــج التابعة لمدينة عيــن العرب 
بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، مــن مواليــد عــام 2007، اختطفتهــا عناصــر 
الشــبيبة الثوريــة “جوانــن شورشــكر” التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
2022 مــن مــكان وجودهــا فــي معهــد اللغــة الكرديــة  أيلــول/   /24 الســبت 
فــي مدينــة عيــن العــرب، بهــدف التجنيــد القســري، واقتادوهــا إلــى أحــد مراكــز 

التجنيــد التابعــة لهــا.

الطفلــة خولــة خليــل همــك، مــن أبنــاء قريــة بغديــك التابعــة لمدينــة عيــن 
العــرب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، اختطفتهــا عناصــر الشــبيبة الثــورة 
 /15 األربعــاء  الديمقراطيــة  ســوريا  لقــوات  التابعــة   “ شورشــكر  “جوانــن 
حزيــران/ 2022 ضمــن حــرم مدرســة قريــة بغديــك، بهــدف التجنيــد القســري، 
واقتادتهــا إلــى أحــد معســكرات التجنيــد التابعــة لهــا فــي قريــة كســرة بريــف 

محافظــة الرقــة الشــمالي.    

الطفلة روسيل محمد شيخو

الطفلة بشرى أديب كنجو

الطفلة خولة خليل همك

14   تواصلنا معه عبر الهاتف في 26/ أيلول/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1BXEOixn420CeqctqRr1uxW25p90j7i7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mtfjN9wqoEKUQDtc7Z5gANqCpY8wRHms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jGJeQ2az4kxWl1c2HIaw5lZygDgEla0C/view
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الطفلــة هيليــن موســى، مــن أبنــاء مدينــة عامــودا بريــف محافظــة الحســكة 
ــغ مــن العمــر 14 عامــًا، قامــت عناصــر تابعــة لقــوات  الشــمالي الشــرقي، تبل
لــدى عودتهــا  باختطافهــا   ،2022 أيــار/   /19 الخميــس  الديمقراطيــة  ســوريا 
إلــى منزلهــا مــن مدرســتها )مدرســة زكــي األرســوزي للتعليــم اإلعــدادي( فــي 
بهــدف  الشــرقي،  الشــمالي  الحســكة  محافظــة  بريــف  القامشــلي  مدينــة 

التجنيــد القســري، واقتادوهــا إلــى أحــد مراكــز التجنيــد التابعــة لهــا.

4- العنف الجنسي:
تنوعــت أنمــاط العنــف الجنســي التــي مارســتها قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا أو علــى 
نقــاط التفتيــش والمراكــز والمخيمــات التــي تتولــى مهــام حراســتها، ومــن أبرزهــا التحــرش فــي أثنــاء عمليــات التفتيش 
أو مراكــز التجنيــد الخاصــة باإلنــاث، أو العنــف الجنســي اللفظــي كتوجيــه عبــارات ذات دالالت جنســية أو التهديــد 
باالغتصــاب، أو االبتــزاز الجنســي لإلنــاث بدوافــع متعــددة مــن ضمنهــا لقــاء تســهيل حصولهــن علــى المســاعدات. 
ســجلنا مــا ال يقــل عــن 13 حادثــة عنــف جنســي ارتكبتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022.

5- االعتداء والتضييق على النساء:
تعرضــت العديــد مــن اإلنــاث للضــرب واالعتــداء أثنــاء حمــالت الدهــم والتفتيــش التــي تقــوم بهــا قــوات ســوريا 
 قضائــي. كمــا ســجلنا قيــام قــوات 

ٍ
الديمقراطيــة لمالحقــة المطلوبيــن لهــا ودخولهــا للمنــازل عنــوًة دون وجــود إذن

ســوريا الديمقراطيــة باالعتــداء علــى النســاء المطالبــات بحقهــن فــي العمــل وحريــة الــرأي، كمــا ســجلنا ممارســات 
تمييــز ضــد المــرأة العربيــة علــى خلفيــة عرقيــة، تجســد ذلــك فــي الحرمــان مــن العمــل، أو إيقافهــا عــن العمــل، 
والتضييــق علــى حريــة التنقــل، كمــا تعرضــت العديــد مــن النســاء الناشــطات للتهديــد علــى خلفيــة الــرأي. والنظــام 
القضائــي فــي مناطــق قــوات ســوريا الديمقراطيــة غيــر مســتقل عــن الســلطة التنفيذيــة العســكرية، ممــا ينعكــس 

ســلبًا بشــكل صــارخ علــى حقــوق المــرأة.

الســيدة فاطمــة حســن العليــوي، مــن أبنــاء مدينــة تدمــر بريــف محافظــة حمــص، ونازحــة تقيــم فــي مخيــم يعــرب 
ســوريا  لقــوات  تابعــة  عناصــر  قامــت  عامــًا،   45 العمــر  مــن  تبلــغ  الرقــة،  مدينــة  غــرب  شــمال  الواقــع  للنازحيــن 
الديمقراطيــة يــوم الجمعــة 17/ حزيــران/ 2022، باالعتــداء عليهــا بالضــرب وذلــك أثنــاء منعهــا دخــول عناصــر تابعــة 
ــى إصابتهــا برضــوض جســدية  ــة لداخــل خيمتهــا التــي تقيــم بهــا مــع بناتهــا، ممــا أدى إل لقــوات ســوريا الديمقراطي

متوســطة.

بيــن 27 و29 / تشــرين الثانــي/ 2021 خرجــت العديــد مــن عائــالت األطفــال الذيــن تــم تجنيدهــم فــي معســكرات قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة فــي مظاهــرات احتجاجيــة ووقفــات مناهضــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مدينتــي عامــودا 
والقامشــلي بريــف محافظــة الحســكة، طالبــوا فيهــا بإعــادة أطفالهــم مــن المراكــز العســكرية التابعــة لهــا. ســجلت 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إثــر هــذه الحادثــة تعــرض العديــد مــن الســيدات اللواتــي شــاركن فــي االحتجاجــات 
لعمليــات تهديــد مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلجبارهــن علــى إيقــاف احتجاجاتهــن وكنــا قــد أصدرنــا تقريــرًا 

مفصــاًل حــول عمليــات تجنيــد األطفــال.

الطفلة هيلين موسى

https://snhr.org/arabic/2021/12/16/14606/
https://snhr.org/arabic/2021/12/16/14606/
https://drive.google.com/file/d/1MCKrwsFTRKfQjTAowAiT2K_iiJvcG8b8/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الســيدة جاكليــن عيســو15 ، مــن أبنــاء مدينــة عامــودا بريــف محافظة 
الحســكة، وكانــت إحــدى المنظمــات والمشــاركات فــي االحتجاجــات التــي طالبــت بإعــادة األطفــال المجنديــن فــي 
مدينــة عامــودا وقــد أخبرتنــا: “علــى الرغــم مــن أن وقفتنــا كانــت لوقــت قصيــر وبشــكل ســلمي إال أن عناصــر جوانــن 
ــه  ــي، وقامــوا بتخريب ــى منزل ــي إل ــل إنهــم الحقون ــم يكتفــوا بذلــك ب ــة ول شورشــكر16  هاجمــوا الوقفــة االحتجاجي
وهددونــي فــي حــال اســتمرت االحتجاجــات ضدهــم فإنهــم سيحاســبونني، وقــد تكــررت هــذه التهديــدات للعديــد 

مــن النســوة اللواتــي شــاركن فــي االحتجاجــات ألن تهديــد النســاء ســهل وال يوجــد محاســب لهــم”.

ــل فــي  ــع مكــوَّن مــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام )النصــرة ســابقًا( وفصائ ــر الشــام )تجمُّ ــة تحري دال: هيئ
المعارضــة المســلحة(:

1- القتل خارج نطاق القانون:
ــر الشــام فــي هجماتهــا علــى  أدت عمليــات القصــف العشــوائي بالقذائــف والصواريــخ التــي اســتخدمتها هيئــة تحري
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها، وإطــالق الرصــاص العشــوائي تجــاه األبنيــة الســكنية فــي أثنــاء اشــتباكاتها مــع 
فصائــل المعارضــة المســلحة أو خــالل عمليــات الدهــم للمنــازل والمخيمــات، كل ذلــك تســبَّب فــي مقتــل 85 أنثــى 
ــر  ــة تحري ــذ تأســيس جبهــة النصــرة )هيئ ــر الشــام من ــة تحري ــد هيئ ــى ي ــة عل ــى بالغــة و6 أنثــى طفل ــى 79 أنث يتوزعــَن إل

ــي/ 2022.  ــي/ 2012 حتــى 25/ تشــرين الثان ــًا( فــي كانــون الثان الشــام حالي

يــوم األربعــاء 12/ تشــرين األول/ 2022 قتلــت الســيدة فاطمــة محمــود العبــد، وهــي مــن أبنــاء قرية رســم العبد شــرق 
محافظــة إدلــب، وأصيــب عــدد مــن أفــراد عائلتهــا بجــراح جــراء قصــف مدفعيــة تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام قذائــف 
عــدة علــى قريتــي بــرج عبدالــو وقرزيحــل الواقعَتيــن جنــوب شــرق مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلب الشــمالي، وذلك 
أثنــاء محاولتهــا اقتحــام القريَتيــن للقتــال مــع فصيَلــي “فرقــة الحمــزة والســلطان ســليمان شــاه” المنضوَييــن ضمــن 

تشــكيالت قــوات الجيــش الوطنــي ضــد فصيــل الفيلــق الثالــث المنضــوي أيضــًا ضمــن قــوات الجيــش الوطنــي.

الســيدة فاطمــة عبــد الرحمــن اإلســماعيل “الحميــد”، مــن أبنــاء قريــة ســفوهن بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، وتقيم 
فــي مخيــم ســفوهن للنازحيــن الواقــع فــي تجمــع مخيمــات أطمــة قــرب قريــة أطمــة بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، 
ــر إطــالق عناصــر  ــوم الخميــس 10/ شــباط/ 2022، إث ــرأس فــي ي تبلــغ مــن العمــر 28 عامــًا، أصيبــت برصاصــة فــي ال
هيئــة تحريــر الشــام الرصــاص عليهــا بالقــرب مــن نقطــة تفتيــش تابعــة لهــا بيــن منطقــة ديــر بلــوط التابعــة لمدينــة 
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي الغربــي ومنطقــة أطمــة، وهــي منطقــة تفصــل بيــن المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام ومناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي، إثــر قيامهــا بنقــل كميــة مــن مــادة المــازوت 

بيــن المنطقتيــن. وتوفيــت فــي يــوم األحــد 27/ شــباط/ 2022 متأثــرًة بإصابتهــا.

ممــا أدى إلــى قيــام احتجاجــات شــعبية مناهضــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي مخيمــي أم الشــهداء وســفوهن للنازحيــن 
الواقعيــن فــي تجمــع مخيمــات أطمــة، قامــت علــى إثرهــا عناصــر هيئــة تحريــر الشــام باعتقــال 22 مدنيــًا بينهــم ناشــط 
إعالمــي بعــد االعتــداء عليهــم بالضــرب، ورافقــت عمليــة االعتقــال إطــالق نــار كثيــف فــي المخيــم، ثــم ســجلنا اإلفــراج 
عنهــم بعــد عــدة ســاعات. وفــي اليــوم التالــي خرجــت مظاهــرات مناهضــة لهيئــة تحريــر الشــام وقــد اعتقلــت خاللهــا 

مدنييــن اثنيــن فــي محاولــة إلنهــاء االحتجاجــات.

15  تواصلنا معها عبر الهاتف في 23/ كانون األول/ 2021

16  منظمــة جوانــن شورشــكر أو مــا يعــرف بالشــبيبة الثوريــة منظمــة مســلحة تعمــل ضمــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وضمــن رعايتهــا وتتلقــى تعليماتهــا مــن 

حــزب العمــال الكردســتاني
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2- االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
اســتهدفت هيئــة تحريــر الشــام اإلنــاث بعمليــات االحتجاز/االختطــاف أثنــاء هجماتهــا علــى المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرتها علــى أســاس طائفــي، واتخذتهــن كرهائــن أثنــاء قيامهــا بصفقــات تبــادل األســرى مــع قــوات النظــام 
الســوري أو إطــالق ســراحهن مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة، كمــا لجــأت إلــى احتجــاز اإلنــاث مــن أســر تنظيــم داعــش، 
كمــا اســتهدفت الناشــطات فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها فــي المنظمــات اإلنســانية وفــي المجــال اإلعالمــي، 
ــة؛ بهــدف الضغــط عليهــن إليقــاف عملهــن أو العمــل  ووجهــت لهــنَّ تهمــًا تتعلــق بأنشــطتهن بمــا فيهــا العمال
ضمــن الحــدود والشــروط التــي تفرضهــا. والحقــت النســاء اللواتــي شــاركن فــي احتجاجــات مناهضــة لهــا أو اعترضــن 
علــى ممارســاتها، وســجلنا اســتهداف الهيئــة النســاء لمجــرد وجــود صــالت قرابــة بينهــن وبيــن خصومهــا فــي فصائل 

المعارضــة أو قــوات ســوريا الديمقراطيــة أو تنظيــم داعــش.

حســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 48 أنثــى يتوزعــَن إلــى 44 أنثــى بالغــة و4 
أنثــى طفلــة ال يزلــَن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام.

جانب من االحتجاجات التي شهدتها قرية أطمة بريف محافظة إدلب الشمالي في
 11/ شباط/ 2022 على خلفية إصابة سيدة على يد هيئة تحرير الشام بتاريخ 10/ شباط/ 2022 .

السيدة  فاطمة عبد الرحمن الحميد 
بعد إصابتها برصاص عناصر هيئة 

تحرير الشام

مدنيين يهاجمون حاجزًا لهيئة تحرير 
الشام قرب قرية أطمة بعد إطالق 

النار على سيدة في 10/ شباط/ 2022 

https://snhr.org/arabic/2022/01/31/14719/
https://drive.google.com/file/d/1GgUZeTKoU_Ld13CmYuSpcx2GbfhfToDo/view
https://drive.google.com/file/d/1RqS9pmdzKkWlyC3arXOUxwSxfu-lke-d/view
https://drive.google.com/file/d/1gwxhC3H3TwyURDK1qSr4MR-6T6TRRlg0/view
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ــم احتجازهــن ضمــن مهاجــع/ ــل يت ــر الشــام، ب ــة تحري ــدى هيئ ــاث ل ــز احتجــاز مســتقلة خاصــة باإلن ــاك مراك ليــس هن
زنزانــات مخصصــة لهــن فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا أو ضمــن مقــرات ومنــازل تابعــة لهــا، وفــي حــال تــم اعتقــال 
ســيدات مــع أبنائهــن، يوضــع الطفــل مــع أمــه إذا كان تحــت ســن 5 - 7 ســنوات، ويوضــع مــع الرجــال ويفصــل عــن 

والدتــه إذا تجــاوز هــذا الســن. 

تســتخدم هيئــة تحريــر الشــام أســاليب تعذيــب متعــددة ضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لهــا، وتشــابهت أســاليب 
التعذيــب التــي اتبعتهــا إلــى حــدٍّ مــا مع أســاليب التعذيب التــي يمارســها النظــام الســوري فــي مراكــز احتجــازه، ونشــير 
إلــى أن هنــاك تشــابهًا حتــى ضمــن اســتراتيجية التعذيــب التــي تهــدف إلــى إجبــار المحتجــز علــى االعتــراف وال تميــز بيــن 
اإلنــاث والذكــور، تخضــع النســاء المحتجــزات فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام لظــروف احتجــاز وحشــية 
مــن انعــدام التهويــة واإلضــاءة والنظافــة، ويتعرضــن لتعذيــب نفســي شــديد عبــر تهديدهــن بالقتــل واإلعــدام وتوجيه 
تهــم خطيــرة لهــن إلرعابهــن وإجبارهــن علــى اإلدالء بمعلومــات حــول عملهــن، إضافــًة إلــى أســاليب تعذيــب أخــرى 

كالضــرب المبــرح والحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة والغــذاء.

الجمعــة 15/ نيســان/ 2022 احتجــزت عناصــر تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام ســيدتين إحداهــن حامــل وطفلتيــن مــن عائلــة 
واحــدة، مــن أبنــاء بلــدة تقــاد بريــف محافظــة حلــب، بعــد االعتــداء عليهــن بالضــرب فــي منطقــة معبــر الغزاويــة قــرب 
مدينــة دارة عــزة بريــف محافظــة حلــب الغربــي، بتهمــة تهريــب الدخــان مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش 
ــم ســجلنا اإلفــراج  ــر الشــام، ث ــة تحري ــي الواقــع تحــت ســيطرة هيئ ــى مناطــق ريــف محافظــة حلــب الغرب ــي إل الوطن

عنهــن يــوم األربعــاء 20/ نيســان/ 2022.

3- االعتداء والتضييق على النساء:
إنَّ التمييــز الســلبي بحــق المــرأة هــو أبــرز مــا تعانــي منــه فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام، ويطــال 
التمييــز حريــة الحركــة، واللبــاس، والعمــل، وبشــكل خــاص العمــل فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، اإلعالميــة، 
اإلغاثيــة، السياســية؛ ممــا أدى إلــى انخفــاض مســاهمة المــرأة فــي الشــأن العــام بشــكل ملحــوظ، واضطــرت العديــد 
مــن النســاء إلــى النــزوح إلــى مناطــق أخــرى ســعيًا للبحــث عــن عمــل، وبشــكل خــاص النســاء المعيــالت ألســرهن 
بعــد مقتــل أو اختفــاء الــزوج، وكنــا قــد أصدرنــا تقريــرًا مفصــاًل حــول انتهــاكات هيئــة تحريــر الشــام ضــد المجتمــع 
الســوري رصدنــا فيــه مــا ال يقــل عــن 112 حــوادث اســتهدفت النســاء فيهــا علــى خلفيــة عملهــن أو علــى خلفيــة 
معارضتهــن لممارســات هيئــة تحريــر الشــام، منــذ بدايــة عــام 2014 حتــى 25/تشــرين الثانــي/2022، كمــا تحدثنــا فيــه 
عــن الجانــب القضائــي، ومراكــز االحتجــاز التابعــة للهيئــة، ويــؤدي الخلــل فــي النظــام القضائــي وانعــدام اســتقالليته إلــى 

تقويــض حقــوق المــرأة وإنصافهــا.

الســيدة مــرام محمــود خطــاب، مــن أبنــاء مدينــة ســراقب بريــف محافظــة إدلــب، وتقيــم فــي الحــي الجنوبــي بمدينــة 
بنــش بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، الخميــس 19/ أيــار/ 2022 قــام عنصــر تابــع لهيئــة تحريــر الشــام، باالعتــداء 
عليهــا وضربهــا وســحلها علــى األرض مــن أمــام منزلهــا فــي مدينــة بنــش، بســبب خالفــات بيــن أطفــال الســيدة 
“الذيــن يعانــون مــن التقــزم” وأطفــال العنصــر األمنــي وزوجتــه، حيــث يقيمــون بنفــس البنــاء، ويتهمــون أوالد الســيدة 
“مــرام” بالتعــدي عليهــم وســرقة أغراضهــم، ويقومــون بالتنمــر علــى شــكلهم، وتــم نقــل الســيدة إلى مشــفى الشــفاء 

فــي مدينــة إدلــب، كمــا قامــت بتقديــم دعــوى ضــد العنصــر فــي مخفــر بنــش التابــع لهيئــة تحريــر الشــام.

https://snhr.org/arabic/2022/01/31/14719/
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بتــول العبــدو، ناشــطة إعالميــة، ومصــورة متعاونــة مــع عــدة وكاالت إعالميــة، مــن أبنــاء مدينــة كفــر نبــل جنــوب 
محافظــة إدلــب، فــي 28/ كانــون األول/ 2021 تلقــت بالغــًا باالســتدعاء إلــى مبنــى النيابــة العامــة التابعــة لحكومــة 
اإلنقــاذ فــي مدينــة إدلــب، علــى خلفيــة قيامهــا بنشــاط جماعــي للنســاء وتصويــره وســط أحــد المخيمــات فــي ريــف 
محافظــة إدلــب نهايــة تشــرين الثانــي/ 2021 ضمــن فعاليــة خاصــة باليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 
وعلــى خلفيــة انتقادهــا أحــد المدرســين فــي جامعــة إدلــب التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ ضمــن تعليــق لهــا علــى صفحــة 

محليــة عامــة.

ــي: “تلقيــت رســالًة عبــر  ــا بالتال تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع الناشــطة بتــول العبــدو17 وأفادتن
محادثــة علــى تطبيــق واتســاب مــن شــخص يبلغنــي فيهــا بمراجعــة النائــب العــام فــي مدينــة إدلــب فــي اليــوم 
التالــي، وتوجهــت لمراجعــة النائــب العــام برفقــة أحــد أفــراد عائلتــي، هنــاك دخلــت مكتــب النائــب، وطــرح علــي 
العديــد مــن األســئلة عــن نشــاطي والجهــات التــي أعمــل معهــا ولمــاذا أقــوم بمهاجمتهــم، ووصفنــي بالذبــاب 
ــًا نازحــًا لــم يســتطع  اإللكترونــي علمــًا أننــي هاجمــت فقــط أحــد المدرســين فــي جامعــة إدلــب ألنــه طــرد طالب
دفــع القســط الجامعــي، ثــم ســألني عــن فعاليــة عاديــة خاصــة بالنســاء ولمــاذا قمــت بتصويرهــا علمــًا أننــي 
لــم أنشــر شــيئًا عنهــا، وأخبرنــي أن مجتمعنــا مســلم وعلينــا احتــرام ذلــك وحذرنــي مــن تكــرار هــذه األفعــال علــى 
حــدِّ وصفــه، وإال ســيرفعون دعــوى ضــدي” قالــت بتــول إنهــا توقفــت عــن تغطيــة أي عمــل يخــص النســاء بســبب 

المتاعــب التــي تواجههــا عنــد التصويــر والنشــر ســواء مــن قبــل المجتمــع أو هيئــة تحريــر الشــام.

الســيدة هنــد األحمــد، مــن أبنــاء بلــدة أطمــة فــي ريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، معلمــة متطوعــة فــي إحــدى مدارس 
بلــدة أطمــة، فــي 6/ كانــون الثانــي/ 2022 تعرضــت هنــد لالعتــداء ومصــادرة حقيبتهــا علــى إحــدى نقــاط التفتيــش 
التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي بلــدة أطمــة بســبب مشــادة كالميــة بيــن زوجهــا وعناصــر نقطــة التفتيــش ولوجــود 
كتــب مدرســية تتبــع للحكومــة المؤقتــة فــي حقيبتهــا وقــد أخبرتنــا18 : “بينمــا كنــت مــع زوجــي بســيارتنا فــي طريقنــا 
إلــى مدينــة الدانــا، أوقفتنــا عناصــر الحاجــز مطالبيــن بتفتيــش الســيارة ثــم تفتيــش جواالتنــا وجهــاز حاســوب 
محمــول كان فــي الســيارة وكان أســلوبهم ســيئًا جــدًا، وعندمــا طلبــوا حقيبتــي الشــخصية أخبرهــم زوجــي أنهــم 
تمــادوا وأنَّ حقيبتــي خاصــة وال تحتــوي شــيئًا، فقامــوا بالصــراخ، عندهــا طلــب منــي زوجــي النــزول مــن الســيارة 
واالبتعــاد عــن الحاجــز نحــو الجهــة المقابلــة، فدفعنــي أحــد العناصــر ونــزع حقيبتــي عنــوًة، وفتشــها، ووجــد فيهــا 
كتابــًا مــن طباعــة الحكومــة المؤقتــة، وقــال لــي لــن تعــاد، وبعــد نحــو نصــف ســاعة مــن المشــادة معهــم أخــذوا 
معلوماتنــا ورفضــوا إعــادة الحقيبــة” أضافــت هنــد أن عناصــر الحاجــز أخبروهــا بأنهــم ســيتصلون بهــا للتحقيــق 

معهــا ولكــن لــم يتــم التواصــل معهــا حتــى لحظــة مقابلتنــا معهــا.

هاء: جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
1- القتل خارج نطاق القانون:

ــل فــي المعارضــة المســلحة/ ــي قامــت بهــا فصائ ــخ الت ــف والصواري ــات القصــف العشــوائي بالقذائ تســببت عملي
الجيــش الوطنــي علــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها أو أثنــاء اقتتــال فصائلهــا فيمــا بينهــم وعمليــات االشــتباكات 
هــذه  أدت  اإلنــاث،  ضمنهــم  مــن  مدنييــن  ضحايــا  وقــوع  إلــى  بالســكان،  المأهولــة  المناطــق  فــي  خاضتهــا  التــي 
الممارســات إلــى مقتــل 1323 يتوزعــَن إلــى 885 أنثــى بالغــة، و438 أنثــى طفلــة علــى يــد مختلــف فصائــل المعارضــة 
المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي مختلــف المحافظــات الســورية منــذ بدايــة تشــكيل فصائــل المعارضــة المســلحة 

ــي/ 2022. ــى 25/ تشــرين الثان ــع عــام 2012 حت مطل

17  عبر الهاتف في 6/شباط/2022

18  عبر الهاتف في 6/شباط/2022
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ســقطت قذائــف هــاون عــدة علــى مدينــة البــاب بريــف محافظة حلب الشــرقي فــي 13/ تشــرين األول/ 2022، مصدرها 
ــي الســوري، وكانــت إحــدى  ــن لقــوات الجيــش الوطن ــي أحــرار الشــام وفرقــة الحمــزة التابَعي ــة تابعــة لفصيَل مدفعي
القذائــف قــد ســقطت أمــام مدرســة التربيــة الخاصــة لرعايــة وتدريــب األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، مــا 
أدى إلــى مقتــل الســيدة منــى العقيــل أثنــاء وجودهــا قــرب منزلهــا فــي الموقــع المســتهدف، إضافــًة إلــى إصابــة بنــاء 

المدرســة بأضــرار ماديــة متوســطة.

الطفلــة رقيــة حســن الحمــد، مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، والبالغــة مــن العمــر 12 عامــًا، قتلــت فــي 1/ حزيــران/ 2022 
إثــر ســقوط إحــدى مخلفــات القذائــف علــى منزلهــا الواقــع ضمــن مخيــم البــر جــراء انفجــار حصــل ضمــن مســتودع 
ذخيــرة فــي معســكر تابــع لفصيــل فيلــق الشــام إحــدى الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة، والتابــع لـــ “الجبهــة 
الوطنيــة للتحريــر”، حيــث يقــع مســتودع الذخيــرة فــي منطقــة جبليــة شــمال قريــة بابســقا بريــف محافظــة إدلــب 
الشــمالي والُمحاذيــة للحــدود الســورية – التركيــة، تــاله انفجــارات متتاليــة قويــة هــزت أرجــاء المنطقــة، وتبــع ذلــك 
تطايــرًا للصواريــخ والقذائــف لمســافات بعيــدة فــي المنطقــة. كمــا قتــل أحــد عناصــر المعســكر نتيجــة االنفجــار، فــي 

حيــن تســبب االنفجــار وتطايــر القذائــف بأضــرار كبيــرة فــي العشــرات مــن خيــام النازحيــن.

2- االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب:
الوطنــي  الجيــش  المســلحة/قوات  المعارضــة  قبــل جميــع فصائــل  مــن  االختطــاف  لالحتجــاز/  اإلنــاث  تعرضــت 
ــاء الهجمــات التــي نفذتهــا ضــد المناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها وعلــى خلفيــة طائفيــة ومناطقيــة، واتخذتهــم  أثن
كرهائــن إلطــالق ســراحهن ضمــن صفقــات تبــادل األســرى التــي أجرتهــا مــع قــوات النظــام الســوري بشــكل رئيــس، 
واســتهدفت اإلنــاث بعمليــات االحتجاز/االختطــاف إمــا بســبب أنشــتطهن أو اعتراضهــن علــى ممارســاتها فــي 
مناطــق ســيطرتها، كمــا ســجلنا العديــد مــن الحــوادث التــي تــم فيهــا اســتهداف النســاء علــى خلفيــة عرقيــة وبشــكل 
خــاص فــي مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، أو بذريعــة العمــل ســابقًا أو حاليــًا مــع قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة أو المؤسســات التابعــة لهــا، كمــا ســجلنا العديــد مــن عمليــات االحتجــاز بهــدف االبتــزاز المــادي وإجبــار 
ذوي المختطفــة علــى التنــازل عــن ممتلكاتهــم أو تركهــا وقــد اســتهدفت بشــكل رئيــس اإلنــاث اللواتــي ينتميــن إلــى 
القوميــة الكرديــة. كمــا قامــت باحتجــاز اإلنــاث وأطفالهــن خــالل ســفرهن ومرورهــن مــن مناطــق ســيطرتها بشــكل 
جماعــي بذريعــة التحقــق مــن خلفياتهــن األمنيــة واحتجزتهــن ضمــن ظــروف قاســية فــي مراكــز احتجازهــا. وحدثــت 
معظــم هــذه العمليــات دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة 

 واضحــة.
ٍ

ــه تهــم ــر القضــاء، ودون توجي ــات االعتقــال والتوقيــف عب بعملي

صورة خاصة بالشبكة السورية لحقوق اإلنسان ُتظهر األضرار في خيام النازحين في مخيم صالح الدين 
القريب من المعسكر نتيجة سقوط عدد من مخلفات القذائف المتطايرة على المخيم، تصوير: مهند محمد. 

https://news.snhr.org/ar/2022/10/13/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%82%d8%b0%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a-%d9%85/
https://news.snhr.org/ar/2022/10/13/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%82%d8%b0%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a-%d9%85/
https://news.snhr.org/ar/2022/06/02/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%d8%b9-%d8%b0%d8%ae%d9%8a/
https://news.snhr.org/ar/2022/06/02/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%d8%b9-%d8%b0%d8%ae%d9%8a/
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وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022 مــا ال يقــل عــن 961 يتوزعــَن إلــى 
869 أنثــى بالغــة، و92 أنثــى طفلــة ال يزلــَن قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لفصائــل 

المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي.
وتتعــرض النســاء خــالل احتجازهــن فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للمعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي إلــى أســاليب 
تعذيــب متنوعــة كالضــرب المبــرح والصعــق الكهربائــي، والتهديــد بالقتــل، والحبــس االنفــرادي، كمــا تحــرم مــن الرعايــة 
بت  الصحيــة والغــذاء وتأميــن احتياجاتهــا، إضافــًة إلــى حرمانهــا مــن أطفالهــا فــي حــال احتجازهــا بصحبتهــم. وقــد تســبَّ

عمليــات التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة فــي مقتــل ســيدتين فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للمعارضــة المســلحة.

األربعــاء 27/ تشــرين األول/ 2021، اعتقلــت/ احتجــزت عناصــر قــوات الجيــش الوطنــي ثالثــة مدنييــن مــن عائلــة واحــدة، 
بينهــم ســيدتان، فــي قريــة غزاويــة التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، بتهمــة التعامــل مــع 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتادتهــم إلــى جهــة مجهولــة.

الثالثــاء 15/ شــباط/ 2022 شــنَّت قــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة قــدا التابعــة لمدينــة 
عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 5 مدنييــن بينهــم ســيدة، 

واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.

األربعــاء 6/ تمــوز/ 2022 شــنَّت قــوات الجيــش الوطنــي حملــة دهــم واعتقــال/ احتجــاز فــي قريــة مســت عاشــورا 
التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان احتجــاز 3 ســيدات 

بتهمــة التعامــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واقتيادهــم إلــى جهــة مجهولــة.
الســيدة روهــات نــوري إيبــو، مــن أبنــاء قريــة قرزيحــل التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، تبلــغ 
مــن العمــر 22 عامــًا، اعتقلتهــا قــوات الجيــش الوطنــي يــوم الخميــس 2/ كانــون األول/ 2021 لــدى مرورهــا علــى إحــدى 

نقــاط التفتيــش التابعــة لهــا فــي مدينــة عفريــن، واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.

الســيدة آســيا أحمــد حيــدر، مــن أبنــاء قريــة حياتيــه التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، اعتقلتهــا 
 
ٍ
قــوات الجيــش الوطنــي يــوم األربعــاء 2/ شــباط/ 2022، إثــر مداهمــة منزلهــا فــي قريــة حياتيــه، واقتادتهــا إلــى جهــة

مجهولــة.

الســيدة هيفيــن طــاري، مــن أبنــاء قريــة جقــال التابعــة لمدينــة عفريــن شــمال 
غــرب محافظــة حلــب، وتقيــم فــي مدينــة عفريــن، تبلــغ مــن العمــر 47 عامــًا، 
مــكان  مــن   2022 آذار/   /1 الثالثــاء  يــوم  الوطنــي  الجيــش  عناصــر  احتجزتهــا 
إقامتهــا فــي مدينــة عفريــن، وفــي تاريــخ 7/ آذار/ 2022 اعتقلــت عناصــر مــن 
“محمــد  نجلهــا  الســوري  الوطنــي  للجيــش  التابعــة  العســكرية  الشــرطة 
نظمــي نعســان”، البالــغ مــن العمــر 19 عامــًا، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة، ثــم 

السيدة هيفين طاريســجلنا اإلفــراج عــن الســيدة هيفيــن فــي 7/ نيســان/ 2022.

https://drive.google.com/file/d/1yut1AwY6Q_BtAX7IGCJ_7ACNKAAkDjEX/view
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الســيدة آريــن فخــري مســلم، مــن أبنــاء قريــة شــيتكا التابعــة لمدينــة عفريــن 
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، تبلــغ مــن العمــر 35 عامــًا، اعتقلتهــا قــوات 
الجيــش الوطنــي الثالثــاء 3/ أيــار/ 2022 لدى مرورها على إحدى نقاط التفتيش 

التابعــة لهــا علــى مدخــل مدينــة عفريــن، واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.

الســيدة حليمــة جولــو، مــن أبنــاء قريــة كاوانــده التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف 
محافظــة حلــب الشــمالي، تبلــغ مــن العمــر 55 عامــًا، احتجزتهــا قــوات الجيــش 
ــار/ 2022 إثــر مداهمــة منزلهــا فــي قريــة كاوانــده،  الوطنــي يــوم الثالثــاء 24/ أي

واقتادتهــا إلــى جهــة مجهولــة.

3- االعتداء والتضييق على النساء:
مارســت فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي العديــد مــن أنمــاط التضييــق علــى النســاء، حيــث تعرضــت 
النســاء العامــالت والناشــطات اإلعالميــات لعمليــات اســتدعاء للمقــرات األمنيــة التابعــة للفصائــل المتعــددة 
علــى خلفيــة انتقاداتهــن لممارســات عناصــر قــوات الجيــش الوطنــي فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا تــم خاللهــا 
التحقيــق معهــن وإلزامهــن بوقــف عملهــن أو اعتقالهــن، كمــا الحظنــا وقــوع بعــض الممارســات التــي تحمــل تمييــزًا 

علــى أســاس العــرق، كالتضييــق علــى حريــة التنقــل وممارســة تقاليدهــن التراثيــة وأعيادهــن القوميــة.

الســيدة هاديــة العبــد هللا، مــن أبنــاء مدينــة حمــص ونازحــة فــي مدينــة صــوران بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، 
ناشــطة إعالميــة ورســامة كاريكاتيــر، فــي 28/ تشــرين الثانــي/ 2021 اســتدعتها عناصــر تابعــة لقــوات الجيــش الوطنــي 
للتحقيــق علــى خلفيــة رســم كاريكاتــور ســاخر إلحــدى الشــخصيات السياســية فــي المعارضــة الســورية وإحــدى 
الشــخصيات العســكرية فــي قــوات الجيــش الوطنــي، وأجبــرت علــى التوقيــع علــى عــدم نشــر ومشــاركة رســوماتها 
التــي تطــال أيــة شــخصية، وقــد أخبرتنــا19 : “عــادًة مــا أقــوم بالتعليــق علــى أي حــدث يتداولــه النــاس علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي عبــر رســم كاريكاتــوري يعبــر عــن الحــدث، وجميعنــا يــدرك الســخط الــذي يبديــه الســكان 
مــن سياســي المعارضــة أو بعــض القــادة العســكريين، فقمــت برســم لوحتيــن وأرســلتهما إلــى مجموعــة 
خاصــة باألخبــار علــى التلغــرام وظننــت أننــي أشــارك فــي التعبيــر عــن رأي ألتفاجــأ فــي اليــوم التالــي بدوريــة 
للشــرطة العســكرية، طلبــت منــي مراجعــة أحــد مقــرات الشــرطة فــي غضــون 24 ســاعة، وعندمــا ذهبــت 
صدمــت مــن توجيــه اتهامــات لــي أننــي مأجــورة وأســاهم فــي نشــر الفتنــة مــع شــتائم علــى ســبيل أننــي غبيــة 
وســطحية وأن هــذه االنتقــادات أعلــى مــن فهمــي، وفــي نهايــة االســتجواب قــال لــي المحقــق إنــه ســيحتفظ 
بملفــي وســيقومون بمراقبــة أعمالــي وفــي حــال تطرقــت مجــددًا أليــة شــخصية مرتبطــة بمناطقهــم فإنهــم 
ســيقومون بســجني ورفــع دعــوى ضــدي ومحاكمتــي” أضافــت هاديــة أنــه منــذ اســتدعائها توقفــت عــن نشــاطها 
قــت عملهــا بحــدود ال تتجــاوز بعــض القضايــا العامــة التــي ال تثيــر ردود أفعــال ضدهــا كعمليــات   كبيــر وضيَّ

ٍ
علــى نحــو

القصــف والمعتقليــن وغيرهــا.

السيدة آرين فخري مسلم

حليمة جولو

19  عبر الهاتف في 30/ كانون الثاني/ 2022

https://drive.google.com/file/d/1P0BzsHJK-cTB9fSVa4qq0qzf65vt8dZR/view
https://drive.google.com/file/d/1znptxF7GDKfacAeJYUa_RCloEmyTcAbz/view
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الســيدة روشــين مصطفــى، مــن أبنــاء قريــة جندريــس فــي ريــف محافظــة حلــب الشــمالي، معلمــة لغــة كرديــة، 
اســتدعيت روشــين مرتيــن فــي كانــون األول/ 2021 علــى خلفيــة عملهــا؛ بذريعــة أنهــا كانــت تعمــل في إحــدى المدارس 
التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة عندمــا كانــت تســيطر علــى منطقــة عفريــن، كمــا تعرضــت لحادثــة تهديــد 
واعتــداء بذريعــة أنهــا تقــوم بنشــر أفــكار العلمانيــة فــي أثنــاء عملهــا، وقــد أخبرتنــا 20 “عندمــا اســتدعوني مــن عملــي 
نحــو التحقيــق، ســألوا عــن معلومــات تفصيليــة عــن عملــي فــي المدرســة فــي حقبــة ســيطرة قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة علــى القريــة، وعــن ارتباطــي بهــم، وعلــى الرغــم مــن تأكيــدي أننــي معلمــة وليــس لعملــي عاقــة 
بمــن يســيطر إال أننــي وجــدت نفســي متهمــة ولــم يقتنعــوا بكامــي وقالــوا لــي إنهــم سيســتدعونني بشــكل 
متكــرر إلــى حيــن التأكــد مــن توجهاتــي، ليــس االســتدعاء فقــط هــو مــا تعرضــت لــه، بــل دخلــت فــي إحــدى المــرات 
عناصــر مســلحة إلــى المدرســة وهددونــي مــع زمــاء آخريــن لــي إذا قمنــا بنشــر أفــكار اإللحــاد أو العلمانيــة بيــن 
األطفــال فإنهــم ســيقتلوننا”. قالــت روشــين إن عناصــر الفصائــل غيــر منضبطــة ويفعلــون مــا يحلــو لهــم خاصــًة 

تجــاه المعلميــن الكــرد فالتهــم دائمــًا جاهــزة.

واو: االنتهاكات من قبل جهات أخرى:
نقــوم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الحــوادث التــي لــم نتمكــن مــن 
تحديــد الجهــة المســؤولة عنهــا كضحايــا التفجيــرات، وانفجــار األلغــام، ومصــادر النيــران المجهولــة، وعمليــات القتــل 
 مجهولــة أو جهــات تعمــل 

ٍ
مجهولــة المصــدر، وعمليــات االختطــاف واالختفــاء القســري التــي ترتكــب مــن قبــل جهــات

ــران وحــوادث  ــا الني ــا الغــرق فــي مراكــب الهجــرة، إضافــًة إلــى ضحاي ــات ال تتبــع أي طــرف، وضحاي علــى شــكل عصاب
القصــف العشــوائي للقــوات التركيــة والقــوات المواليــة لهــا، والضحايــا بنيــران القــوات األردنيــة واللبنانيــة.

1- القتل خارج نطاق القانون:
ضمــن هــذا التصنيــف وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 1532 يتوزعــَن إلــى 976 أنثــى بالغــة، و556 أنثــى 

طفلــة علــى يــد جهــات أخــرى، منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022.

انفجــر لغــم أرضــي لــم نتمكــن مــن تحديــد مصــدره قــرب ســبعة مدنييــن دخلــوا فــي حقــل ألغــام فــي قريــة فيخــة 
حمــدان الواقعــة قــرب مدينــة بزاعــة شــرق محافظــة حلــب، فــي 23/ أيلــول/ 2022، وذلــك أثنــاء توجههــم مــن مناطــق 
ســيطرة قــوات النظــام الســوري إلــى مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي الســوري، وُتعتبــر المنطقــة التــي 
حصــل فيهــا االنفجــار أحــد خطــوط التمــاس بيــن القوَتيــن. أســفر انفجــار اللغــم عــن مقتــل الســيدة عيــوش الطــه، 

 خطــرة.
ٍ
وإصابــة مدنييــن اثنيــن بجــراح

الســيدة عليــا علــي حميــد، مــن أبنــاء قريــة جديــد كحيــط شــرق محافظــة الرقــة، ُقتلــت فــي 24/ آب/ 2022، إثــر إطــالق 
ُمســلحين لــم نتمكــن مــن تحديــد هويتهــم الرصــاص عليهــا فــي قريــة جديــدة كحيــط، الخاضعــة لســيطرة قــوات 

ــة. ســوريا الديمقراطي

ــغ مــن العمــر 35 عامــًا،  ــل شــهاب غــرب محافظــة درعــا، تبل ــدة ت ــاء بل ــرات، مــن أبن ــد البقي ــد المجي ــال عب الســيدة نب
ُقتلــت وُأصيــب أربعــة مــن أطفالهــا وســيدتين مــن أشــقاء زوجهــا بجــراح، إثــر انفجــار عبــوة ناســفة لــم نتمكــن مــن 

ــي، فــي 17/ تمــوز/ 2022. ــد مصدرهــا داخــل منزلهــا فــي مدينــة طفــس بريــف محافظــة درعــا الغرب تحدي

20  عبر لقائها في 2/ شباط/ 2022

https://news.snhr.org/ar/2022/09/24/مقتل-سيدة-إثر-انفجار-لغم-قرب-مدنيين-دخل/
https://news.snhr.org/ar/2022/08/26/مقتل-سيدة-برصاص-مسلحين-شرق-محافظة-الرق/
https://news.snhr.org/ar/2022/07/20/مقتل-سيدة-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-غرب-محا/
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2- الخطف واالختفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 3091 أنثــى ال يزلــَن قيــد االختطــاف أو االختفــاء القســري 

علــى يــد جهــات أخــرى منــذ آذار/ 2011 حتــى 25/ تشــرين الثانــي/ 2022.

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات القانونية:
لــم تعامــل أطــراف النــزاع فــي ســوريا النســاء وفقــًا لالعتبــار الواجــب لجنســهن كمــا ينــصُّ علــى ذلــك القانــون الدولــي، 
وتنــصُّ القاعــدة 134 مــن القانــون العرفــي اإلنســاني21  علــى أنــه “تلبــى االحتياجــات الخاصــة بالنســاء المتأثــرات بنــزاع 

مســلح فــي الحمايــة والصحــة والمســاعدة”.
انتهكــت أطــراف النــزاع وبشــكل خــاص النظــام الســوري صاحــب أكبــر قــدر مــن إجمالي االنتهــاكات في النــزاع، انتهكت 

العديــد مــن المــواد الخاصــة بالنســاء، والتــي تضمنهــا البروتوكــول الثانــي اإلضافــي التفاقيات جنيــف 1977 بما فيها:
االعتــداء علــى الحيــاة والســالمة البدنيــة، وخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة القاســية، والتعذيــب 
واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، وعلــى األخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة22  واالغتصــاب واإلكــراه 

علــى البغــاء وكل مــا مــن شــأنه خــدش الحيــاء23 . 
أثبــت التقريــر وجــود أنمــاط مــن التمييــز بحــق المــرأة فــي عــدد مــن الممارســات، وهــذا يشــكل انتهــاكًا التفاقّيــة القضاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد المــرأة24  والتــي نّصــت علــى األحــكام التــي يجــب علــى الــدول تطبيقهــا لحمايــة النســاء 

مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن التمييــز، كمــا تشــكل خرقــًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم  251325 .
 
ٍ
االنتهــاكات التــي وردت فــي التقريــر والتــي مارســها النظــام الســوري علــى شــكل هجــوم واســع النطــاق وعلــى نحــو

ــم ضــد اإلنســانية تشــمل: القتــل؛ والتعذيــب؛ واالغتصــاب، والتشــريد القســري. ل جرائ منهجــي والتــي ُتشــكِّ
االنتهــاكات التــي وردت فــي التقريــر والتــي مارســها النظــام الســوري وبقيــة أطــراف النــزاع وُتشــكل جرائــم حــرب 
تتجســد فــي: العنــف الجنســي، والعنــف ضــد الحيــاة، وخاصــة القتــل بجميــع أنواعــه، والتشــويه والمعاملــة القاســية، 

ــى الكرامــة الشــخصية. ــداء عل واالعت
وبموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني فــإنَّ االغتصــاب واإلكــراه علــى البغــاء، وأي شــكل مــن أشــكال العنــف الجنســي 
لــكلٍّ مــن الجرائــم ضــّد  يعتبــر محظــورًا، وأدرجــه النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضمــن تعريفــه 

اإلنســانية وجرائــم الحــرب.

إنَّ القانــون الدولــي اإلنســاني يوجــب أن تعامــل النســاء بــكل االعتبــار الواجــب لجنســهن، وأن يكــون احتجــاز أو اعتقــال 
النســاء فــي أماكــن منفصلــة عــن أماكــن الرجــال، وأال تفتــش المــرأة المعتقلــة إّلا بواســطة امــرأة، وأن تصــرف 
للحوامــل والمرضعــات أغذيــة إضافيــة تتناســب مــع احتياجاتهــم الفســيولوجية، وهــذا مــا لــم تقــم بــه كافــة أطــراف 

النــزاع.

21  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 134

22 الجنة الدولية للصليب األحمر، اتفاقية جينيف األولى، المادة 3)1(

اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، المادة 4،
23 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، المادة 4)-2هـ(،

24 األمم المتحدة، مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

25 األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 1325 )31 تشرين األول 2000(.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule134
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule134
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
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انتهكــت كافــة أطــراف النــزاع وبشــكل خــاص قــوات ســوريا الديمقراطيــة حــق الطفــالت عبــر عمليــات تجنيــد إجباريــة، 
ــًا حســب القاعــدة 136 مــن دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر  ــًا عرفي وقــد أصبــح حظــر تجنيــد األطفــال قانون
بشــأن القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي والتــي تنــص أنــه ال يجــوز فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة 
“تجنيــد األطفــال فــي القــوات المســلحة أو فــي جماعــات مســلحة” كمــا تنــص القاعــدة 137 علــى أنــه “ال يجــب الســماح 
لألطفــال بالمشــاركة فــي األعمــال العدائيــة”. فيمــا تؤكــد المــادة 1-4 مــن البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق 
الطفــل فيمــا يتعلــق بمشــاركة األطفــال فــي نــزاع مســلح “ال يجــوز أن تقــوم المجموعــات المســلحة المتميــزة عــن 
القــوات المســلحة ألي دولــة فــي أي ظــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو اســتخدام األشــخاص دون ســن الثامنــة عشــرة 
فــي األعمــال الحربيــة”، ويعتبــر النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنــه فــي حالتــي النــزاع المســلح الدولــي 
والنــزاع المســلح غيــر الدولــي “ُيعتبــر إجبــار أو تجنيــد األطفــال تحــت ســّن الخامســة عشــرة وإلحاقهــم بالقــوات 

المســلحة أو فــي جماعــات مســلحة أو اســتخدامهم فــي النزاعــات جريمــة حــرب”.

التوصيات:

إلى كافة أطراف النزاع:
• علــى النظــام الســوري الوفــاء بتعهداتــه بنــاًء علــى مصادقتــه علــى اتفاقيــة ســيداو26 ، وتنفيــذ توصيــات اللجنــة 

المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك التعليــق العــام  2730 ؛ واحتــرام العهديــن الدولييــن 
ين28 واتفاقيات جنيف، والتوقف بالتالي عن ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب. الخاصَّ

• علــى جميــع أطــراف النــزاع اإلفــراج الفــوري عــن النســاء المحتجــزات تعســفيًا، وااللتــزام بالقوانيــن الدوليــة الخاصــة 
باحتجــاز الفتيــات، بمــا يتضمــن الفصــل عــن الرجــال، والتفتيــش والحراســة النســائية، وتنفيــذ بروتوكــوالت لتفتيــش 

الســجناء عنــد دخولهــم فــي الحجــز للتبليــغ داخليــًا عــن حــوادث العنــف الجنســي.
• االلتــزام بقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بالنــزاع الســوري وقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة بــدور أطــراف النــزاع 

فــي حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي وبشــكل خــاص 1325 29 و2122 30.
• إيقــاف عمليــات التجنيــد لألطفــال بمــن فيهــم اإلنــاث بشــكل نهائــي، وتســريح كافــة األطفــال دون ســنِّ الـــ 18 مــن 

جميــع التشــكيالت والمهــام العســكرية.
• إجراء تحقيقات عن مرتكبي االنتهاكات، ومحاسبتهم، والبدء بتعويض الضحايا وجبر الضرر.

• إتاحة الحماية واألمن لعمل وتنقل النساء وتقديم الدعم لهن ووقف كافة أشكال التضييق وقمع الحريات.
• دعــم الجهــود التــي تبذلهــا النســاء فــي مكافحــة العنــف الواقــع عليهــن والتخفيــف مــن التداعيــات االقتصاديــة 

واالجتماعيــة التــي يفرضهــا النــزاع علــى حياتهــن.
• توســيع المشــاركة الفعالــة للمــرأة فــي كافــة التشــكيالت السياســية، واإلعالميــة وضمــن مؤسســات المجتمــع 

المدنــي والمنظمــات اإلغاثيــة. 

إلى المجتمع الدولي ومجلس األمن:
الضغــط علــى كافــة أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة إلطالق ســراح اإلنــاث المعتقالت تعســفيًا والمختفيات • 

يًا. قسر
تأميــن حمايــة ومســاعدة النســاء المشــردات قســريًا مــن نازحــات والجئــات، وخصوصــًا الطفالت منهــن ومراعاة • 

احتياجاتهــن الخاصــة فــي مجــال الحمايــة تحديدًا.

26  األمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

27  األمم المتحدة، التوصية العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حاالت  النزاع وما بعد انتهاء النزاع

28 األمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

األمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
29 األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 1325 )31 تشرين األول 2000(.

30 األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 2122 )18 تشرين الثاني 2013(.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-womenhttps://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/30 
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/30 
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
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ــة عليهــا لمحاســبة النظــام  ــم المصادقــة علــى اتفاقيــة ســيداو، والوفــاء بااللتزامــات المترتب • علــى كافــة دول العال
الســوري وفضــح ممارســاته اإلجراميــة بحــق النســاء فــي ســوريا، وبــذل كل جهــد ممكــن للتخفيــف منهــا وإيقافهــا.
• فضــح الــدول الداعمــة للنظــام الســوري والتــي تحــاول تأهيــل أو رعايــة مرتكبــي الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 

الحــرب بحــق نســاء ســوريا.
ــه، وبحــق جميــع مرتكبــي  ــًا بحــق النظــام الســوري وحلفائ ــًا وسياســيًا ومالي • اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الممكنــة قانوني

االنتهــاكات فــي النــزاع الســوري للضغــط عليهــم مــن أجــل االلتــزام باحتــرام حقــوق المــرأة.
• الوفاء بااللتزام بالتبرعات المالية التي تمَّ التَّعهد بها:

o مســاعدة دول الطــوق وتقديــم كل دعــم ممكــن لرفــع ســويِّة التعليــم والصحــة فــي هــذه الــدول التــي 
تحتضــن العــدد األعظــم مــن الالجئــات.

• يجــب فــي الحــدِّ األدنــى الضغــط علــى النظــام الســوري للســماح بزيــارة مراقبيــن دولييــن بمــن فيهــم لجنــة التحقيــق 
الدوليــة المســتقلة لمراكــز احتجــاز النســاء، دوَن قيــد أو شــرط.

• إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة مخصصــة لمحاكمــة الجرائــم ضــد 
اإلنســانية وجرائــم الحــرب علــى وجــه الســرعة إليقــاف مسلســل اإلفــالت مــن العقــاب الــذي امتــد علــى مــدى قرابــة 

عقــد مــن الزمــن فــي ســوريا.

إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدَّ المرأة:
 نظــرًا لجحــم االنتهــاكات الواســعة مــن قبــل النظــام الســوري بحــق المــرأة والتــي بلــغ بعضهــا حــدَّ الجرائــم ضــدَّ • 

اإلنســانية يتوجــب علــى اللجنــة إبــراز مــا تقــوم بــه فــي ســوريا، فجهودهــا غيــر ملحوظــة بالنســبة لنــا، وال بــدَّ مــن 
أن تكثــف مــن عملهــا علــى الحــاالت الفرديــة والجماعــات فــي ســوريا، كمــا نوصــي الناجيــات بالتواصــل الفــردي مــع 

اللجنــة وتقديــم الشــكاوى، وعلــى اللجنــة المبــادرة فــي توســيع نقــاط عملهــا.

إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة:
علــى المقــّررة الخاصــة المعنيــة بالعنــف ضــدَّ المــرأة وأســبابه وعواقبــه تكثيــف جهودهــا فــي ســوريا؛ نظــرًا لحجــم 
العنــف الــذي تتعــرض لــه المــرأة الســورية، علــى وجــه الخصــوص مــن قبــل الحكومــة الســورية نفســها، مقارنــًة بأيــة 
امــرأة تحــت ظــلِّ أيــة حكومــة فــي العالــم وبشــكل خــاص النســاء فــي مراكــز االعتقــال التابعــة للنظــام الســوري 

ــة. ــه األمني وأجهزت

إلى الدول األوروبية واالتحاد األوروبي:
ال ُبدَّ من رفع وتيرة العقوبات االقتصادية على األفراد والشركات الداعمين للنظام السوري وإيران وروسيا.• 
ــا، ودمجهــنَّ فــي •  تقديــم كل مســاعدة ممكنــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي إعــادة تأهيــل الضحاي

المجتمــع مــرة أخــرى.
دعم عمليات الدعم النفسي وإعادة تأهيل الناجيات في مناطق النزوح واللجوء.• 
االســتمرار فــي دعــم المنظمــات اإلغاثيــة العاملــة علــى المشــردات والمشــردين قســريًا، وعــدم تخفيــض الدعــم • 

فــي ســوريا تحــت ذريعــة دعــم نزاعــات أخــرى.
دعم مسار المحاسبة القضائية؛ وكذلك دعم مسار التقاضي عبر الوالية القضائية العالمية.• 
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 إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
إصدار تقرير خاص عن االنتهاكات التي تتعرَّض لها المرأة السورية على نحو خاص.

 •:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
التحقيق في الحوادث الواردة في التقرير ونحن على استعداد دائم للتنسيق والتعاون فيها.

إلــى مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة )أوتشــا( والمنظمــات اإلنســانية واإلغاثيــة • 
المحليــة والدوليــة:

النظــام •  وابتــزاز  ــب ضغــوط  وتجنُّ تضــررًا،  األكثــر  المناطــق  اإلنســانية بحســب  المســاعدة  تنســيق عمليــات 
لصالحــه. المســاعدات  تســخير  بهــدف  الســوري 

تخصيــص مــوارد كافيــة إلعــادة تأهيــل الناجيــات وبشــكل خــاص اللواتــي تعرضــن للعنــف ولالســتغالل الجنســي، • 
والتزويــج القســري، وبحســب المناطــق األكثــر تضــررًا.

التوســع فــي دعــم الخدمــات التــي تقــدم لضحايــا العنــف مــن النســاء والفتيــات وبشــكل خــاص ضحايــا العنــف • 
ــة مالءمــة الخدمــات  ــم المشــورة، وكفال الجنســي، بمــا فيهــا خدمــات المــأوى، والعــالج وإعــادة التأهيــل، وتقدي
لالحتياجــات الخاصــة بالنســاء والفتيــات، مــع إعطــاء األولويــة للنســاء الحوامــل وحــاالت الــوالدة واألمهــات 

المرضعــات.
إنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.• 

إلى المنظمات النسوية حول العالم:
زيــادة دعــم ومناصــرة قضيــة المــرأة الســورية المطالبــة بالحريــة واالنتقــال نحــو الديمقراطيــة، وفضــح مــا تعرضــت 
لــه مــن انتهــاكات فظيعــة، وتســليط الضــوء بشــكل أكبــر علــى معانــاة المــرأة الســورية فــي مخيمــات النــزوح واللجــوء 

ومراكــز االحتجــاز.

إلى دول الجوار:
ضمــان قــدرة الالجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء، وبشــكل خــاص النســاء منهــن واحتــرام حقوقهــن، 
ومــن ضمنهــا حظــر اإلعــادة القســرية، واإلســراع فــي لــم الشــمل، ويجب علــى دول االتحــاد األوروبي وغيرهــا أن ُتخفف 
الوطــأة عــن دول الجــوار، وأن تســتقبل مزيــدًا مــن الالجئيــن الســوريين، وعلــى الــدول المانحــة زيــادة مســاعداتها 

للمفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن، ولمنظمــات المجتمعــات المحليــة فــي دول اللجــوء.
 

المفوضية العليا لشؤون الاجئين:
• خلــق بيئــة مســتقرة وآمنــة للنســاء الالجئــات وتكثيــف العمــل إلعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع عبــر معالجــات 

نفســية طويلــة األمــد.
• تعزيز االستثمار في التعليم والصحة وإعادة التأهيل النفسي.

شكر:

ــار ومعلومــات  ــكل مــن أرســل أخب تتقــدم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بخالــص الشــكر ل
ســاهمت  الذيــن  المحليــون،  والنشــطاء  العيــان  وشــهود  الناجيــن  الضحايــا  خــاص  وبشــكل 

معلوماتهــم فــي تعزيــز البيانــات واألدلــة فــي مختلــف الحــوادث الــواردة فــي هــذا التقريــر.
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